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Председателят на Народната скупщи- 
Република Сърбия Драган Томим 

прие на 20 декември в Белград предста
вители на издателство "Братство" 
ло с председателя на Управителния съвет 
Никола Стоянов. Повод за това бяха забе
лежителните юбилеи - половин век от по
явяването на първия вестник на българ
ски език в Югославия и 4 десетилетия от 
излизането на първия брой на в. "Брат
ство и основаването на Издателството 
на българското малцинство у нас.

Председателят Томим се запозна с по
стигнатите досега резултати в информи
рането на сънародниците ни на маймин 
език и ролята на Издателството като мо
гъщ фактор за изграждането на полити
ческото съзнание и патриотично опреде
ление на българското малцинство в Сър
бия и Югославия.

<*Пише: Венко ДИМИТРОВ
Една половинстолетна дис

танция от първите издания на 
малцинствения ни печат и об
зорите, които правим по тоя по
вод, ясно и убедително потвъ- 
рждават смисъла и значението 
на думите от заглавието, които 
някой някога е казал. Те гово
рят за постоянността на напи
саното и че написаното във вес
тниците след години не е вече 
само обикновена информация, 
а трайно свидетелство за съби
тия и хора от миналото, то е 
вече историята на един народ, 
на градовете и селата, в които 
той живее. От тук за старите ве
стници може да се каже, както 
и за виното - колко по-стари, 
толкова по-ценни са.

Анализите и обобщенията 
по повод юбилеите на нашия 
печат и издателство откриват 
още един твърде важен факт. И 
"Глас на българите в Югосла
вия", и "Братство" са били не 
само обикновени и неутрални 
наблюдатели на събитията, но 
и мощен креативен субект, ко
йто със свои идеи, инициативи, 
мнения и предложения е ока
звал силно влияние върху ня-

на на

, наче-

Поздравявайки гостите си по повод зн
ачителните юбилеи, председателят на Ск
упщината на Сърбия Драган Томим под
черта, че ние се гордеем с мултиетниче- 
ската си родина и че мултиетничекото ра
знообразие е красноречиво доказателст
во за това, че в нашата страна може да се 
живее съвместно.

- Етническата толерантност, каквато 
съществува в нашата страна, както и вси
чко онова, което държавата е направила

Драган Томич в разговор с делегацията на "Братство"

началото на агресията на НАТО срещу Драган Томич и честити на представите- 
нашата страна, че в Космет са загинали лите на нашия вестник и на Издателство- 
500 000 шиптари, която по-късно беше на- то великите юбилеи, отдавайки призна- 
малена на 100 000 убити. За каква мон- ние за патриотизма на българското мал- 
струозна лъжа на тази пропаганда става цинство, проявен през най-трудните дни 
дума показва фактът, че пито една екс- на срамната агресия.

Председателят на Управителния съ-за развитието и напредъка на нашите на
ционални малцинства като звено за ук
репване на приятелството между народи
те, има голямо значение, подчерта пред
седателят Томич и добави, че освен "Бра
тство”, в нашата страна излизат вестници 

унгарски, албански, русински и

пертна група до ден-днешеи не с успяла да 
намери доказателство за ннто един убит, вот Никола Стоянов връчи на председа

теля на републиканския парламент по ня- 
- Един ден истината ще излезе на бяло колко екземпляра от изданията на "Брат

ство" и най-голямото издателско начнна-

кои събития, активности и ме
роприятия. И това, че българ
ската народност в Югославия 
във всички "разделни време
на" правилно се е определяла 
политически,

каза Томич.

видело, а онези, конто създаваха мрач
ната пропаганда и измислиците, ще пре- ние - двуезичната "Антология на съвре- 
станнт да бъдат държавници п тогава пра- менната българска поезия", 
вдата ще ги стигне. Показателен е при- 13 състава на делегацията на "Брат- 
мерът на Пиночет, припомни Томич.

- "Великата държава” Албания в ни
какъв случаи не може да бъде американ- председателя на УС Никола Стоянов, бя- 
ски национален интерес, а само повод за ха и заместник-председателят на УС Со- 
дестабилвзиране на Балканите. Онези, тир Сотиров, директорът Венко Днмн- 
които вярват в обратното, могат само да трон и изпълняващият длъжността гла- 
загубят собствената си свобода и нацнон- вей редактор на вестника Денко Ранге- 
алння си идентитет, така, както се случва лов, както п редакторът Ванче Богоев.

наи на
езиците на другите национални малцин
ства. Противно на всичко това, на Запад 

истината и се разпространяват

нейният висок
ство", която беше приета от председателя 
на Републиканския парламент, освен

и лоялност къмпатриотизъм 
страната, в която живее, до го
ляма степен е резултат от ясни
те принципни политически ста
новища на малцинствения ни

сс укрива
лз.жи, че у нас уж нямапропагандните

свобода за всички народи. Една от най- 
лъжи с тази, според която ужстрашните 

Сърбия искала да прочисти Космет от ис- 
сръбското население и тази лъжа беше 
използвана като претекст за агресията 
ИАТО срещу нашата страна.

Подобен пример е и мръсната лъжа от

печат.
Голям и незаменим е прино

сът на нашите печатни издания 
таченето и развитието на 

на на-

на
с някои паши съседи, каза председателят В.С.Б.И В

културата и традициите 
шето малцинство, на неговата 
национална самобитност и съв- 

стоиности.
ИНТЕРВЮ: ДРАГАН ТОМИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

[РМСшШИШ
!В ОФОЧШСЙАШШ

купните му духовни 
Когато днес с пълно основание 
се каже, че издателство ьр 
ство" е най-значителната инфо
рмационна и културна инсти
туция на българите в Сърбия и 
Югославия, това означава не 

е стожерът, около 
най-ценните

ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ 

СА ВЪРХОВНИЯТ 

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪДИЯсамо, че то 
който се въртят 
постижения в духовното твор- 

2 нашето малцинство, 
тук пламваха първите 

които по-късно про- 
пламъци
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ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ СА ВЪРХОВНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪДИЯ
специално интервю за нашия вестник.

на под негово управление да се вършат 
такива злодеяния, каквито никога не са 
вършени на просторите на Космет. Гер
манските окулаторски генерали през II 
световна война проявиха много по-висок 
морал и правдолюбие от него, а неговото 
управление е най-голият нацизъм, видян 
на нашата планета след 11 световна война.

Държавата Сърбия все пак вярва в 
правдата и на нас, като единствени легал- 
исти, ни остава само с политически сред
ства да се борим за нашите права, пос
тоянно да посочваме нарушаването на 
резолюцията на Съвета за сигурност и да 
се организираме така, че да помогнем на 
всички граждани в Сърбия и особено на 
онези, които станаха жертва на етниче
ското прочистване, организирано от Бе- 
рнар Кушнер.

"Братство”: По националния със
тав на населението си държавата Сър
бия е мултинационална общност. Сйо- 
ред Конституцията Сърбия е държава 
на гражданите, които живеят в нея. Как 
на Практика в най-висишя законодате- 
шел орган на държавата се изразяват 
интересите на наши талпите малшм- 
сшва?

Предсрочни избори на всички равни- 
обявяват тогава, когато е блоки-

гнона, която и п Конституцията си е де
финирана като държава на всички граж
дани, които живеят в нея. Не съществува 
значи пито един аргумент, с който да мо
же да се подкрепи тезисът на Запада за 
Сърбия като тоталитарна държава. Пре
ди десет години Сърбия имаше 30% нс- 
сръбско население, а така е и днес. Сле
дователно етническата картина на Сър
бия изобщо не е променена.

Ясно е значи, че става дума за съвсем 
други цели и Сърбия попадна под удар 
само заради това, че не се съгласи да ста
не част от униформирания свят под ко
мандването на една световна сила. По
ради това гази сила желае да види тук 
власт, която ще подкрепи нейните импе
риалистически цели. Те само забравят, че 
властта в Сърбия се избира всяка чет-

Брашсшво: ГосПодин Председател, 
01Т1 въвеждането на Политическия Плу- 
рализ7>м у нас измина Почти едно десе
тилетие. През този Период се Проведоха 
няколко многопартийни избори на вси
чки равнища и вече е нашруПан оПределен 
оПиШ в многопартийния Парламентари
зъм. Как, г-н Томич, оценявате сегашно
то ниво на Парламентарния живот а Съ
рбия?

ща се
рано функционирането на властта - от 
локално до съюзно равнище, следовател
но тогава, когато напълно е парализи
рана дейността на държавата, на държав
ните служби и държавните институции. 
Както е известно, такова нещо няма в 
нашата страна. Навсякъде там, къдсто е 
парализирана дейността на някои служби 
на локално равнище, това не е обусло
вено от политически проблеми, а главно 
от неспособността на локалните власти 
да се справят с проблемите, пред които са 
изправени. Това, разбира се, не е причина 
за предсрочни избори на всички равни
ща. Впрочем годината, в която навлиза
ме, е година на редовните избори в Съ
вета на гражданите към Скупщината на

Драган Томнч: Тези дни се навърш
ват цели девет години от първите мно
гопартийни избори в Сърбия. През изми
налите девет години многобройнн кризи, 
санкции и военни пожари можеха да зас
трашат нашата страна. Всичко това мо
жеше отрицателно да повлияе на разви
тието на парламентаризма и на демок
рацията в Сърбия, но не стана така. Пар
ламентът на Сърбия стана и си остана 
единственото истинско място за полити
ческа борба и съпоставка на мненията, 
програмите и идеите на политическите 
партии. Депутатите на десет политиче
ски партии в парламента на Сърбия, като 
най-висш законодателен орган в репуб
ликата имат твърде оживена дейност на 
сесиите на Скупщината и особено на за
седанията на скупщинските отбори. Се
сиите на парламента са отворени за об
ществеността и гражданите могат да ги 
следят и да се уверят какво представи
телите им предприемат за тях. Някои по
литически партии и политически лично
сти през целия този период безрезултат
но се опитаха да заместят парламента с 
улицата и там, на улиците, да осъществят 
целите, които не успяха да постигнат на 
изборите и в Скупщината. Незначител
ният брой от граждани, които се събират 
на тези митинги, е най-добрият показа
тел за високото равнище на парламен
тарния живот в Сърбия. Гражданите в 
Сърбия, които са върховният политиче
ски съдия просто не се съгласиха с такава 
замяна и по този начин показаха, че са 
политически по-зрели и по-предани на 
идеите на парламентаризма и на демок
рацията от някои политици.

"Братство”: Мнозинството в На
родната скуйщина на Сърбия Правят 
три Партии. Правителството на наци
оналното единство също е многопарти
йно, а в столицата, както и в другите 
По-големи градове на власт са опозицио
нните Пирити. ВъПреки този факт За- 
Падът обвинява Белград, че е Последни
ят бастион на тоталитаризма и Пред
приема всевъзможни неща, за да доведе на 
власт т.нар. демократична оПозииия. 
Кои са истинските цели на тази Поли
тика на ЗаПида?

Томич: Да, Сърбия има три партии, 
които имат много повече от стабилно па
рламентарно мнозинство, което обезпе
чава успешна работа на Правителството 
на националното единство. Правителст
вото на националното единство е съста
вено от три политически партии, а искам 
да припомня, че премиерът Марянович 
беше поканил всички парламентарни 
ртии, включително и тези на национал
ните малцинства, да влязат в Правител
ството. Искам също така да припомня, че 
Сърбия е единствената държава в нашия 
регион, която да не е етнически чиста. 
Няколко държави станаха етнически 
чисти през последните десет години и то 
пред очите на целия 'демократичен 
ят”, като постигнаха такава етническа 
чистота по най-бруталния начин. При то
ва Сърбия е единствената държава в ре-

Томич: Като се има предвид, че спо
ред Конституцията Сърбия е проклами
рана като Държава на гражданите, съв
сем разбираемо е защо и нашите закони, 
които през последните години гласува
хме в Народната скупщина на Република 
Сърбия, носят този дух. Това означава, 
че като уважаваме този принцип, както и 
принципа на всеки гражданин да се гаран
тира свободата в изявяването на национ
алната му принадлежност и култура и 
свободната употреба на езика и писмото 
- ние сме гласували и провеждали закони, 
с които се разработват именно тези ос
новни принципи, които представляват 
базата за изявяване на всички национ
ални особености. Това преди всичко се 
касае за свободата на гражданите от на- 
ционалнните малцинства да използват 
майчиния си език и писмо, да тачат оби
чаите, да имат печат и емисии в елек
тронните медии на майчиния си език, да 
могат свободно да изразяват вероизпо
веданието си и да се радват на всички 
други права и свободи, както и остана
лите граждани в нашата Република.

"Братство”: СПоред Популацията 
си българското национално малцинство 
е едно от По-малобройнише в Сърбия, 
тези дни то отбелязва Полувековен юб
илей на Печата на майчин език и 40-го- 
дини на вестника и издателство "Брат
ство”. Без щедрата Помощ на По-широ- 
ката общност такова нещо нямаше да 
бъде възможно. Дори През декември 1995 
години, значи точно Преди 4 години, в 
Скупщината беше гласуван сПеииален 
Закон за ”Братство” кайю явна инсти
туция, с което се създадоха далеч По- 
сшабилни и йо-благоПрияшни условия за 
работа и за развитие на информиране
то на езика на нашето малцинство. Ка
къв е същинският интерес на най-вис
ишя законодателен орган да ПодПомага 
информирането на националните мал
цинства на майчин език?

Томич: Вие споменавате думата ин
терес. Несъмнено имате предвид поняти
ето интерес в най-добрия смисъл на тази 
дума, но аз бих казал, че не става дума за 
интерес, а за най-искрено желание да се 
обезпечат такива условия, в които вси
чки наши граждани да бъдат равноправ
ни, без оглед на националната им при-

Председателят на парламента Драган Томич любезно отговори 
на всички въпроси на редактора В. Богоев

върта година чрез свободни избори и че 
своята власт избират гражданите на Сър
бия с избирателните бюлетини, които сл
агат в урните, а не се избира на някакви 
си сбирки на Европейския съюз в Брю
ксел. Опитът за окупация на нашата ст
рана през тази година, придружен от не
виждана досега пропаганда, която тря
бваше да оправдае тази окупация, имаше 
за цел именно да отнеме на гражданите 
на Сърбия възможността сами пряко да 
решават за своята съдба, а избирането на 
властта в Сърбия да поеме някоя от "де
мократичните” институции на междуна
родната общност, а това би подразби
рало загуба на нашата свобода и незав
исимост. Такава власт би служила на оне
зи, които са я избрали - на Америка и 
НАТО, така, както и сегашната власт в 
Сърбия служи на онези, които са я из
брали - на гражданите на Сърбия.

"Братство": На Предпоследната се
сия деПутаттие в СкуПщиншТш на Сър
бия гласуваха и Закон за местното са
моуправление. Как с този Закон се ува
жават Правата на националните мал
цинства в отделните региони на стра
ната? Говори се и за обявяването на из
бори за органите на местното самоу
правление. Г-н Председател, ще 
Предсрочни избори на всички равнища у 
нас?

СРЮ и за отбориицн в скупщините на 
общините и градовете. Затова аз не виж
дам никакви причини за бързане.

"Братство": С Прекратяването на 
бомбардировките агресията на НАТО 
срещу нашата страна не е Прекратена, а 
Получи нов облик. Съгласно Резолюция 
N9 1244 на Съвейш за сигурност Космеш 
е съставна чети на Сърбия и Югославия. 
Цивилният администратор Кушнер и 
международните войски, разположени 
там По силата на споменатата резолю
ция и Кумановскойю споразумение, 
мо че нищо не наПравиха за Подобрение на 
обстановката, но дори сега се Провежда 
невиждан егзодус на сръбското и друго 
неалбанско население в южната сръбска 
Покрайнина. Освен това, напоследък мн
ого чеаТю се говори за някакави 
бори в Косово и Мешохия, които уж ще 
бъдат обявени без съответно решение 
на СкуПщинайт на Сърбия. Как Народ
ната скуПщина на Сърбия осъществява 
ингеренциите си в тази част от дър
жавата?

Томич: И преди да дойде на тази фун
кция г-н Кушнер беше известен с шови- 
нистическите си прояви към държавата 
Сърбия и ръководството на тази страна, 
а често и по адрес на целия сръбски на
род. Международната общност вероятно 
не е могла да намери някой, който по-ис- 
терично да мрази Сърбия, така че избо
рът се падна на Бернар Кушнер. Той по
каза, че не го интересуват нито едно меж
дународно решение, нито един закон, ка
кто нито правдата и правото изобщо. Пр
овеждайки своеволни закони, той допус

нине са-

си из-

па-

има ли

Томич: Законът за местното самоу
правление беше подготвян дълго 
рателно и той уважава особеностите на 
отделните региони в страната, в които 
живеят граждани на Сърбия от друга 
ционалност.

и ста-св-

на-
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щу нас, е всички 
временно и обективно

сшрансшп Продължава интензивно мж- поеп“ “ В СВета' НИе и 
УУнародно сътрудничество с всички сво- 
бодолюбнви държави на равноправни ос 
нови. Кои в момента са най-големише 
приоритети на междуГшрламеншарно- 

"""РУУничесиию и изобщо па вън
шната политика на Сърбил и Югосла- 
вия?

и държавата Сърбия, понеже няма по-до- 
на меж- бро и по-красноречиво доказателство за 

това, че тя е свободна и демократична 
държава, която сериозно се грижи за все
ки свой гражданин. Известно ми е също 
така, че хората от българското национ
ално малцинство в Сърбия са равно
правни граждани на тази страна, които, 
винаги когато е трябвало, всеотдайно

зана-
агресия сре- 

граждани да могат

миряни за всички същественитещГа то-
^=:^-добресеосъ~

_ "Братство”: Голям брой Правтиел- 
сшва на

пред ще се стараем да действаме 
дународен план в съзвучие с нашите при
нципи, чиято цел е запазването и бла
годенствието на републиката.

"Братство”: ГЪсйодин Председаш- 
ел> българското национално малцинсш- 

срер Първите в страната Премахна 
неграмотността, По отношение

на-

во
съседните държави косвено се 

включиха в агресията ни НАТО 
нашата

на чнс-
срещу

страна, предоставяйки 
душни и сухопътни _ _ огашо обикновените хора чуят Вашето име, или Ви видят на снимка - 

ио телевизията или във вестниците, на Преден План в съзнанието им не е 
Iовекъш Драган Томич, а Преди всичко функцията Ви Председател на Репуб

ликанския Парламент. Затова Ви моля да отговорите на още един въПроа 
кой е човекът Драган Томич?

- Аз съм бежанец от Прищина, където сме жнвяли до началото на 11 
воина. През 1941 година моят баща е пленен и като военнопленник

му въз- 
коридори, а някои 

дори ссими предлагаш на американците и 
военни беши. Сшива дума за държави 
ики на отделни -ма-

_ наши малцинства. #7>-
преки това държавата Сърбия изобщо 
не е променяла отношението си към сви- 
шие малцинства. Как 
това?

\световна
е закаран в

концлагер в Германия. След войната той не се завърна. Останала сама с три деца, 
майка ми избягала от Прищина и след почти двумесечни премеждия се настани- 

Белград. Около един месец прекарахме

коментираше

Томич: Правилно казахте, че в агре- 
се включиха правителствата 

редните държави. Народите не са. Нито 
едно от съседните правителства 
тало своите граждани трябва ли да се по
могне на НАТО

хме в при моя дядо в едно село недалеч 
от Лссковац, където имах и други роднини. От там заминахме за Белград.

По професия съм инженер-технолог..Цели 25 години работих в каучуковата 
промишленост ” Рекорд” в Раковица. Трудовата си кариера започнах като млад- 

инженер, за да стигна до генерален директор. След това бях председател на 
Градската организация на ССРН в Белград, а от 1989 година съм генерален 
директор на ” Югопетрол”, където и сега работя.

Функцията председател на Народната скупщина на Сърбия изпълнявам во- 
лонтерски. В момента съм и председател на белградските'социалисти.

Аз съм семеен човек. Съпругата ми, с която сме заедно цели 35 години, също 
е технолог. Тя работи в развойния институт на ЕИ от Ниш в Батайница. 

Имаме си две дъщери, които са се учили и следвали в Белград. Едната е ака
демичен живописец, завърши художерствената академия в Белград, а другата 
филолог. Тя отлично говори четири световни езика - японски, английски, немски 
и холандски и работи в Съюзното министерство на външните работи.

сията на съ-

не е пи
ши

алианса да разрушава 
училища, болници, жулищни сгради и мо
стове в Сърбия. Няма никакво съмнение,
че нито един народ не би подкрепил так
ова нещо, още повече, че бомбите и ра
кетите падаха и върху техни сънарод
ници, които живеят у нас като национ- 

малцинства. С подкрепата на бом
бардировките срещу своите съседи и соб-

така

ални
Драган Томич: ийженер-технолог, 

стопански и политически деецствените си сънародници тук, тези пра
вителства показаха, че не служат на соб
ствените си граждани, а на някой си друг. 
Ръководството на Сърбия и на Югосла
вия, начело с президента Слободан Ми- 
лошевич, не служи на никой друг извън 
тази страна, а изключително и само на 
нашите граждани, без оглед на това от

Томич: Нашата държава няма ника- леността си то има най-много хора с 
причини да променя своето поведе- виеше образование у нас, в недрата му са 
в междупарламентарното си сътруд- Поникнали голям брой учени, доктори 

ничество и изобщо в международната на науките, дори и университетски Пре- 
политика. Противно на всички междуна- Подаватели. Салю от Димитровградска 
родни норми, някои други държави про- община си излезли около 40живописци и 
мениха поведението си и своя присъда за скулПшори с академично образование. 
това ще дадат народите в тези държави и Как, госПодин Томич, коментираше ше- 
историята. Тази присъда е неотминуема зи факти и какво бихте Поръчали на 
и аз съм напълно сигурен, че истината ще читателите на вестник “Братство”? 
възтържествува. Аз очаквам относител
но бързи резултати от този исторически ската националност трябва да се гордеят 
процес и докато не се установят нови съ- с това. Но също така трябва да се гордее

предоставяха на своята държава всички 
свои знания, способности и умения. Това 
говори и за голямата близост между бъл
гарския и мнозинствения сръбски народ. 
Впрочем вие знаете, че когато сърби и 
българи говорят на майчиния си език, са
мо след няколко изречения започват мн
ого добре да се разбират. За щастие, ние 
се разбираме и по всички други неща и 
това трябва така и да си остане.

кви
ние

коя националност или вероизповедание 
са те. Заради това и нашето отношение 
към малцинствата не се е променило и 
няма да се промени.

”Брашсшво”: ГосПодин Томич, жи
веем в тежко време на изолация, санкции 
и всевъзможен най-брушален натиск

Томич: Нашите граждани от българ-
(Интервюто взе: 

Ванче Богоев)

НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ ПРИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2000 ГОДИНАПО ПОВОД 22 ДЕКЕМВРИ - 
ДЕНЯ НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"

ЧЕСТИТКИ ОТ НАШИТЕ ОБЩИНИ
28,9 МИЛИАРДА ЗА 

РЕПУБЛИКАНСКАТА 

ХАЗНА

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА СКУПЩИНАТА

ТОМИЧ: ОЧАКВАТ 
НИ ПО-ДОБРИ ДНИ

БОСИЛЕГРАД:
.Честитим ви 40-годишнината на

поздравяваме за успешното информиране
вестника и на Издател- 

иа бъл- • Бюджетът за настъпващата година е по-малък с 
10% от тазгодишния • Премиерът Мнрко Мар
иновци представи реформаторска концепция 
икономическата политика, която, предвижда дву
цифрен ръст на производството и износа

ството и ви
гарски език.

През изтеклите години и дестилстия вие като журналисти 
всестранно и обективно информирахте българското национ- 

малцинство в Сърбия и Югославия, както и по-широката
постижения. По този

Оценявайки работата на парламента пр
ез изтичащата година, председателят на На
родната скупщина на Република Сърбия 
Драган Томич каза:

- В началото на годината имахме пред
положение, сетне и военно, а след

Ш1

ално
общественост за съвкупния му живот и 
начин дадохте неоценим принос за неговото национално равно- 

многонационална общност.
изпитания и голямата отго- 

Братство”, вие запазихте
отношение към собстве

на сесия вън вторник Народната скупщина 
Република Сърбия гласува Закон за бюджета 
републиката и Решение за бюджета на АП Ко- 

Мстохия за 2000 г.
През настъпващата година а републиканската 

трябва да се влият 28,9 милиарда динара - с

па
на военно

прекратяването на агресията работихме мн
ого добре и мисля, че сме гласували голям 
бро» добри закони, конто са твърде важни 
за по-нататъшния живот и съдбата на ст-

правие в рамките на нашата
Без оглед иа всички възможни 

ворност, особено във вестник
професията си и критическото

НаТТвърдебуспешно отговорихте на задачите си и по време на

триотизъм. „напиел да бъдете на страната на исти-

подписана от председаясли 
Йованчов.
ДИМИТРОВГРАД:

По повод --и--; :;;'”::Гсг^Г’Чф^"” и из

дателство' ” Братство”^
~ —"Ред яа национално малцинство в нашата ст-

чсс- сово и
тта иа

хазна
10 процента по-малко, отколкото през тази го
дина. 2,2 милиарда динара ще бъдат използвани за 

стопанското развито, а 7,5 ми- 
. За Аг-

раната.
Накрая - изтъкна Томич в изявлението 

си пред журналистите след сесията - финал- 
изирахме нашата работа, приемайки Зак
она за бюджета и съпътспуващите докумен
ти, за да можем през следващата година да 
работим при по-добри условия от сегашни
те. Председателят подчерта, че след експо- 
зето на премиера Мнрко Марянович и изло
жението на финансовия министър Борислав 
Милачич голям брой депутати са подкре
пили бюджета, изтъквайки неговата сери
озност н основаващите се на реални изто
чници нововъведения. ”През следвп1цпта 
година ни очакват по-добри дни”, каза Дра
ган Томич и пожела на гражданите на Сър
бия крепко здраве и щастие в личния н семе
йния им живо т.

стимулиране на
лиарда ще бъдат отделени за просветата 
рарния бюджет се предвиждат 1,37 милиарда ди
нара.

В експозето си иа сесията премиерът на Сър
бия Мирко Марянович изтъкна постигнати з-е рез
ултати през настоящата година и представи ре
форматорска концепция на икономическата по
литика, която правителството ще провежда през 
следващата година. Тази концепция между дру- 

предвижда двуцифрен ръст' на производст
вото и износа.

Депутатите гласуваха и пакет данъчни закони, 
както и Закон за специалните условия за про
дажба на недвижими имущества в държавна соб
ственост,

тотожелания и 
цията на българското

На колектива на Издателс^ото^желавамедастливн^

ЯеСеЛИ НО"с“ГоИт председателя иа’ ОС в Димитровград

рама.

грамата,
Никола Стоянов.
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"БРАТСТВО"МИНИСТЪРЪТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВО

ВЛИЯТЕЛЕН ФАКТОР В ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА ХАРМОНИЧНИ МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
дадем достатъчно добри усло- тения в средите, в които живе- 
вия за информирането на всички ят, каза Никола Стоянов. На 
национални малцинства у нас на страниците на вестника, както и 
майчиния им език и особено на

По повод забележителните на български език в Югославия първия брой на вестник Брат- 
юбилеи - половин век на печата и 4 десетилетия от излизането на сттю" и от основавието на Изда

телството, републиканският ми
нистър на информациите Алек- 
сандар Вучич прие в понеделник 
в Международния пресцентър 
на ТАНЮГ в Белград делегация 
на издателство "Братство”, во
дена от председателя на Упра
вителния съвет Никола Стоя-

в другите издания на нашето из-

” БРАТСТВО” Е ПРИМЕР 

ЗА ПОДРАЖАНИЕ
детския вестникдателство 

"Другарче" и списание "Мост",
българската народност.

Ние ще направим това, за- 
щото тогава, когато агресорът се печатат материали и на граж- 
беше разрушил всички предава- дани от другите националности

в страната, каза той и връчи на 
министър Вучич един екземпляр

Ч тели и ретранслатори,когато но 
електронните медии в тази част

страната не можеше да се чуе на капиталното произведение,

Вашият пример, примерът на вестник "Братство и на 
всички работници в Издателството показва как можем да се 
отбраним от медийната агресия, кок можем да победим онези, 
които не само че се опитват да ии скарат помежду ни, но дори 
и да ни уверят в това, че техните бомби и ракети са хубави и 

демократични.
Аз съм уверен, че и много други министър Вучич подчерта, че

благодарение на писането на

нанов.
Честитейки забележителни

те юбилеи на малкцинствения 
ни печат и нашето издателство,

редакции в Сърбия щс следят този 
ваш пример и че с истината - с факти "Братство” НАТО не успя да
и аргументи ще победим псички, ко- предизвика междунационални 

конфликти в тази част на Сър- 
бия. В това отношение в. "Брат
ство” е пример как се изграждат

ито се опитват да накарат нашата 
страна и нашия народ дп паднат на 
колене.

Ние нямаме друг избор! Един
ственият ни избор е да отбрпнявамс 
свободата, своята независимост и в

хармонични междунационални 
отношения и как трябва съвме
стно да се борим за благоденст-

областта на медиите. Защото меди- вието на своя народ, 
нте бяха тези, конто с месеци и го- - Ние нямаме 25 милиона до- 
днни подготвяха агресията срещу лара, колкото на срещата в Бер- 
нашето отечество. Те бяха дори по- лин обеща Мадлин Олбрайт на 
важни и от вражеските самолети, послушните медии в Сърбия. С 

понеже тезп страшни бомби и ракети дойдоха като последица 
на вепчкн лъжи и мръсни фалшификации на истината от 
страна на техните медни, дори и от някои техни експозитури в 
Сърбия, които на всяка цена настояваха да кажат, че Сърбия е 
виновна за обстановката Космет, а че не са виновни онези, 
конто вършат натиск срещу Сърбия.

В такива условия вашата роля е още по-значителна и аз 
мисля, че в периода пред нас тя ще бъде още по-ярка, че това, 
което пишете, ще бъде на такова високо равнище, на което 
беше и по време на агресята. По този начин ние несъмнено ще 
успеем да отбраним отечеството сп, да го запазим от враговете

ЙЙ

Министър 
Александар Вучич

такава сума не разполагат нито 
републиканското, нито съюзно
то министерство на информаци
ите, заедно с всички пари, които 
държавната 
получава от таксите, каза мини
стър Вучич. Най-големият яст
реб по време на агресията срещу 
нашата страна обеща това на 
онези, които ще се опитат да на
падат нашата страна и да хвалят 
държавите, които бомбардира
ха Сърбия и Югославия. Нашите 
икономически възможности са

Министър Вучич в разговор с най-отговорните хора 
в издателство "Братство"

нито една наша дума и когато се издадено съвместно от нашето 
беше развихрила електронната Издателство и Завода за учеб- 
агресия от съседните страни по- ници в Сърбия, "Антология на 
средством техните сервиси "Гла- съвременната българска поезия 
сът на Америка" и "Свободна от втората половина на XX век”. 
Европа” , вестник "Братство" 
беше единственото средство за 
обществено информиране, ко- нов, в делегацията бяха и под
ето застана в отбрана на роди- председателят на Съвета Сотир 
ната, подчерта министър Вучич. Сотиров, директорът на Изда- 

- Цели 40 години издателство телството Венко Димитров и из- 
"Братство” информира юго- пълняващият длъжността гла- 
славските българи на майчин ез- вен редактор на вестника Денко 
ик, допринасяйки за стабилност- Рангелов. 
та на междунацноналните отно-

Радно-телевизия

Освен председателя на Упра
вителния съвет Никола Стоя-

сн.
И на края аз изразявам голямата си благодарност за всичко 

онова, което с най-голяма искреност и най-голям патриотизъм 
направихте за благоденствието на нашата страна през юбилей
ната си година, каза министър Вучич в специално изявление по 
повод юбилея на вестника.

далеч по-скромни, но ние ще се 
опитаме онова, с което разпола
гаме да разпределим по възмож
но най-добрия начин, за да съз- В.С.Б.

НИКОЛА СТОЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО

БРАТСТВО” Е НОСИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ 

НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В СР ЮГОСЛАВИЯ
купния живот в Сърбия и СРЮ, 
с особено ударение на участието 
на българското малцинство в 
това. През цялото време "Брат
ство” е значителен носител на 
идентичността на малцинството 
не само като цяло, но и на нашия 
обикновен човек и нашата 
среда. Афирмирайки стойности 
във всички области от живота и

фокуса на обществено-Полиши- 
ческаша общност, възхвалявано, 
но често и нападано, някога може 
би и неойравдано. Какво е Бате
то мнение По този въПрос?

- Време от 40 години съще
ствуване е наистина значителен 
период, в който се случиха и зна
чителни исторически промени 
на тези наши простори - разпа
дане на СФРЮ, промени в поли
тическата и икономическа сис
тема, промени в обкръжението 
ни и т.н. Във всички тези про
мени наистина винаги е било 
трудно да се намери точна мяр
ка, да се ходи по острието на 
ножа и да се мине без повреда. 
От значение е, че "Братство" е 
успяло да запази основната си 
функция и по начало успешно 
реализира програмните си на
соки, поради които и съществу
ва. Определени пропуски 
бости естествено 
както и в останалите области на 
живота, но за тях трябва да се 
води сметка поради възможните 
последици, зачитайки ролята на

"Братство” и положението, в 
което в момента се намираме.

на "Братство” условия за нор
мална работа.

• През изтеклите четири де- • Надявалге се. Този брой на 
сетилешия, струва ми се, Перио- ”Братство”, освен че е юбилеен 
дите без финансови Проблеми са е и новогодишен. Като Пръви 
били По-къси от тези с такива гражданин на Димитровградска 
Проблеми, какъвшо е и сегашни- община какво бихте Поръчали на 
яш. Като Председател на УС къ
де и как виждаше решението?

- Управителният съвет на

нас за 40-годшининаша и на гра
жданите на общината?

- На "Братство” желая по- 
"Братство" от назначаването си нататъшни успехи в работата, 
до днес заедно с Министерство- не само като хроникьор на съби- 
то на информациите към Пра
вителството на Сърбия направи ник във всички събития и съз-

противопоставяйки се на много 
злонамерени неща, "Братство” 
през цялото време на съществу
ването си на практика е дало 
значителен принос в изгражда
нето и развитието на междуна- 
ционалните отношения и равно
правието между хората. Зачи
тайки всичко това, Народната 
скупщина на Сърбия през 1995 г. 
гласува специален закон за 
Братство", с който напълно е 

дефинирано сегашното и бъде-

Четиридесетата годишнина 
на вестник "Братство” наистина 
е удобен момент да потърсим от 
актуалния председател на Упра
вителния сявет на издателство 
"Братство" г-н Никола Стоянов 
отговори на няколко въпроса, 
свързани с настоящето и бъде
щето на вестника и издател
ството като цяло.

• Г-н Стоянов, като Предсе
дател на УС как виждаше 
”Братство” в деня на 40- 
годишнинаша и утре?

- Фактът, че "Братство" сти
гна до 40-годишнината си говори 
за мястото, ролята, значението и 
приноса му в развитието на съв-

тията, но и като активен участ-

огромни усилия за консолидация даване на още по-добри условия 
на съвкупното положение на 
"Братство” след гласуването на 
Закона за издателството. Бяха ната честитя Новата 2000 година 
направени значителни крачки в с основното желание никога ве- 
организационна и техническа че да не се повторят събитията, 
насока. Финансовите проблеми, които ни се случиха през годи- 
които сега са налице, са харак
терни не само за "Братство", но що с упоритост и през следва- 
и за всички ведомства, ползващи щата година да осъществим зна- 
средствата от бюджета на репу- чителен напредък във всички 
бликата. Знаем и причините за области на живота в общината, 
това. Вярвам обаче, че през 2000 
година ще преодолеем тези про
блеми и ще успеем да създадем

за развитие и в предстоящия пе
риод. На гражданите на общи

ната, която си отива. Желая съ

що място и роля на вестника. А 
"Братство”

и сла-
има задатачата да 

изпълнява последователно и от-
са възможни

говорно тази роля.
• За 40 години съществуване 

,,Брашсшво,> винаги е било във
А. Ташков

о 24 ДЕКЕМВРИ 1999 г. Ш
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^ПРЕЗ^^ЩВАЩАТА
пълн°итепниБя ^О™ орАндРобТшинскЕДСЕДАТЕЛ на из- 
СУРДУЛИЦА А ОБЩинсКАТА скупщина в

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 

в ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

ТЕЖКА ОБСТАНОВКА
Господин Ристич, как 

оценявате постиженията на 
общината през годината, 
вече се сбогуваме?

ДАНО ДОГОДИНА 

РЕАЛИЗИРАМЕ 

ПРОПУСНАТОТОчинание.
Накрая,годината, коятос която вече е зад

характеризира и с това, че по

годините, за които никой не би желал 
да се повторят. В нашата община тя 
отне 33 невинни

нас, се Тази година преживяхме НАТО 
сията и събития, които имат

щинския фонд за строителни площи и пъ
тища и от местното самооблагане, в които 
годишно се вливат около 1,2 милиона ди
нара.

агре- 
историческо 

значение. Това може би беше най-тежкотонепосредствено след 
ангажирани при оказването 

на необходимата помощ на
време за нашата държава и народа. Затова 
голяма част от развойните ни планове, вкл
ючително и на нашата община, останаха 
нереализирани. Дано догодина, която ще 
бъде не само година на възобновление, 
и на развитие, реализираме пропуснатото”, 
каза за нашия вестник Сотир Сотиров, пре
дседател на Общинската скупщина в Бо
силеград, в разговора по въпроса как ще се 
развива общината през идната година.

пострада
лите и обезпечаване на убежище и по
дслон за бежанци от Косово и Мето- 
хия.

Босилеградска община е всред де
сетте икономически най-изостанали в 
републиката и без финансова помощ 
от държавата повече от тези планове 
не могат да се реализират. Ще подпо
мага ли тя по-нататъшното развитие ?

- В никакав случай не се поставя под 
въпрос финансовата помощ от държавата, 
по-точно казано от Правителството, съо
тветните министерства, Фонда за развитие 
и от други институции. Досегашните по
стижения са известни на обществеността. 
През последните няколко години тази по
мощ беше по-малка от очакваната поради 
санкциите, а през тази - поради агресията”.

Общината разполага с природни ре
сурси, каквито са например живот
новъдството и в дървообработвател- 
ната промишленост, но досега фирми 
от вътрешността не решиха да 
разширят тук дейността си. Как 
коментирате това?

- Отдалечеността от главните пътшца и 
лошата инфраструктура в общината ни са 
основните причини за това. Иначе общи
ната е открита за всички - и за обществени, 
и за частни фирми- които намерят иконо
мически интерес тук да разширят дейно
стта си. Помощ от нашата компетенция ще 
окажем на всички.

Тъй както общината няма 
достатъчно средства, не съществува 
ли опасност не винаги и не докрай да се 
осъществява местното самоу
правление. Какво е положението в тази 
област?

жертви и ни нанесе 
големи материални щети. Но 
тези тежки обстоятелства

и при 
с максима

лните усилия на всички общински, ре- 
публнкански и съюзни органи осъще- насоки за встъпващата година? 
ствихме високи постижения. Напра- ' Плановият документ 
вили сме повече, отколкото бяхме ва1Дата година все още не е приет оф- 
планирали в началото. Разбира се, ка- ициално. Обаче въз основа на доку- 
то община, която е във фаза на раз- мента за дългосрочните развойни на- 
воен подем, никога постигнатото не е сокн на нашата община, в който са 
достатъчно. Винаги казваме, че е

но
Кои са най-важните планови

за настъп-

залегнали отделни програмни дейно
сти и в стопанската, и в извънстопан-

мо-
жело да се осъществи и повече. Осо
бено сега, когато бяхме принудени да ската сфера, мога да кажа, че преди 
отстояваме срещу налудничавите на- ВСИЧКО Ще положим усилия да довър- 
мерения на НАТО и агресията срещу шим започнатите дейности през тази 
нашата страна. година (довършване на затворения

Постижения се забелязват и в сто- басейн, спортна зала), ще продължим 
ланската, и в обществената сфера.
Приключи изграждането на сградата 
за новата поща, прокарана е теле
фонна мрежа в града и към селата, а 
тези дни ще започне монтирането на 
централата. С това нашата община 
ще се присъедини към онези среди, 
които имат съвременни телефонни 
съобщения. Цялата тази инвестиция 
възлиза на над 12 милиона динара, а в 
изграждането участваха строително
то предприятие ”3идар”, Телеком и 
едно специализирано за 111Т дейно
сти предприятие от Блаце. Ремонти
рахме 1200 метра от улица "Сръбских 
владара” в центъра на града, приклю
чихме с модернизацията на магистра
лния път Сурдулица - Владичин хан, в 
местната общност Алакинце завърши 
изграждането на футболно игрище, 
приключи ремонтът на фабриката за 
пречистване на водата, извършихме 
ремонт на голяма част от водопровод- 
ната и канализационната мрежа... Съ- обстановка е стабилна, а междунацио- 
щевременно в голям брой села през налните ни отношения са извънредно 
годината се извършваше редовно раз
чистване и поддържане на местните и

с уреждането на пешеходната зона в 
града, ще започнем изграждане на сг
рада за потребностите на РТВ-център 
в Сурдулица, в местната общност Ле
скова бара е запланувано изграждане 
на нова училищна сграда, ще продъл
жим разширяването на фабриката за 
вода "Власинка” в Топли дол, а ще 
окажем необходимата помощ и при 
изграждането на казармата и остана
лите обекти за потребностите на Юго
славската войска. Няма да изоставим 
и местните общности, като им съдей
стваме при изграждането и ремонти
рането на местните и некатегоризи- 
рани пътища и при реализацията на 
други комунално-битови дейности.

* Каква е сигурностната об
становка и какви са междунацион- 
алните отношения в общината?

Сотир Сотиров

Какво конкретно очаквате да се ре
ализира?

- Програмата за развитие на Босиле
градска община от 1996 до 2005 година, ко
ято по препоръка на Правителството на 
Сърбия изготви Републиканският завод за 
развитие, са набелязани няколко по-значи
телни задачи. В областта на стопанството 
например очакваме по-нататъшно съжи-

- Като се имат предвид средствата, с 
които разполагаме - а те са винаги недоста
тъчни - местното самоуправление досега 
успешно функционира. Тази година обаче 
съществува опасност някои области - като 
например културата, местното информи
ране и образованието - да бъдат засегнати 
ако в Скупщината на Сърбия не се приемат 
нашите забележки по Проектозакона за 
финансиране на общините, с който бю
джетът на нашата община е съкратен с над 
1,2 милиона динара.

Бие сте и заместник -председател 
на Управителния съвет на издателство 
" Братство". Какво мислите за него и за 
нашия вестник?

- Министерството за информации на
Сърбия, Управителният съвет и колекти
вът на издателството предприеха стъпки, 
така че материално-техническата база в 
издателството се модернизира и се према
хнаха някои слабости в работата на в-к 
"Братство”. Смятам, че сега успешно се 
изпълняват задачите. ,

Искате ли нещо да добавите?
- Честитя юбилеите на Издателството и 

на в-к "Братство", а на всички граждани и 
читатели на изданията честитя Новата 
2000-та година и коледните празници.

- Въпреки изключително тежката 
и сложна обществено-политическа и 
стопанска обстановка, сигурностната

няване на предприятията и цеховете, като 
се премахват субективните слабости, а в 
предприятията, които работят добре, ка- 

ЮМКО и "Бор”, да се въведат 
производствени линии. Очакваме да

добри. Досега не сме имали по-ссрио- 
отношение. И квито сазни нарушения в това

некатегоризирани пътища. свободно мога да кажа ме те могат Да
Най-голямото ни постижение все служат за пример. Съвместно реша

пак е това че в кратък срок прео- ваме всички проблеми, договаряме се
’ от натовските по отделни въпроси и взимаме съв

местни и подходящи за всички хора

нови
се стабилизира производството в Цеха за 
сушене на плодове и зеленчуци и да се кон
солидира дейността на предприятието за 

стопанство "Напредък”, понеже 
от интерес за селяните в общината. 

Предвиждат се няколко по-значителни 
капиталовложения и в областта на инфрас
труктурата: да се прокара радио релейна 
телефонна мрежа в селските центрове в 
общината, да се изгради сграда за потре
бностите на клона на лесковашката Елек
трод истрибуция”, да приключи прокарва- 

канализационната мрежа в с. Рай- 
чиловци, което сега е в ход, да приключи 
изграждането на строящата се колективна 
жилищна сграда и да започне изгражда

на друга, да приключи изграждането 
в с. Горно Тлъмино и да

доляхме последиците 
бомбардировки. Построени са 33 ала-

9 жилищни сгради, които решения.

селско 
това е

ртамента и
бяха напълно унищожени и са ремон-
тирани над 700 други обекти и жили- гражданите.
щни сгради. Приключи изграждането Възползвам сс от удобния случай
на Санаториума и Старческия дом, ко- и пожелавам на жителите на общи- 
ито бяха разрушени от авиацията на ната ИСТраната всички проблеми и пр- 
НАТО и същите вече функционират. отиворсчия да останат в Старата, а 

Бяхме запланували изграждането Новата да бъде година на мир, разби- 
закрит басейн, обаче агресията на телств0 „ още по-големи постиже- 

алианс ни сп- ния във ВСички сфери на живота и тр- 
и това спортно на- На всички граждани през 2000 го-

пожелавам крепко здраве, бере- 
и лични и семей-

* Накрая, Вашето послание към

нето на
на
Северноатлантическия

дина
кет, пълни магазини 
ни успехи. Същевременно

издателство "Братство и

нето
на училището 
започне доизграждането на сградата на Ги
мназията, да приключи ремонтирането 
пътя Власина - Рибарци и да продължи из- 

пътя Минчов мост - Две ре-

честитя
наюбилея на 

му пожелавам още по-плодотворна 
дейност и сътрудничество занапред.

Разговора води:
М. Янев

В.Б.граждането на 
ки. Ще бъдат реализирани и няколко кому- 
нално-битови акции, финансирани от об-

е
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ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ УТВЪРДИ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА 
ЗА 2000 ГОДИНА

МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СПС В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА ПРОВЕЖДАТ ПРЕДИЗБОРНИ 
СЪБРАНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ, РЕФОРМИ, ДИ
НАМИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И 

СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ
ЕДИНОДУШНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

СЛОБОДАНМИЛОШЕВИЧ 

ОТНОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ на здравеопазването, образова
нието и останалите обществени 
дейности.

Заплануваните цели, с които 
ще се осигури ускорено разви
тие на страната и по-висок жиз
нен стандарт на гражданите, ще 
бъдат постигнати при пълното 
мобилизиране и единство на в си
нки креативни и патриотични 
сили в нашето общество.

Правителството прие и зак
онопроект за специалните усло
вия, при които ще се продават 
недвижими имущества в дъ
ржавна собственост и го внесе в 
Народната скупщина за разг
леждане и гласуване. Приет е и 
законопроект за ползването на 
средства от аграрния бюджет за 
2000 година, се казва в официал
ното съобщение от заседанието.

Ма заседание и понеделник, 
председателствано от премиера 
Мирко Марянович, правителст
вото на Република Сърбия ут
върди икономическата полити
ка на републиката за 2000 годи
на. Нейните основни цели са съ
гласувани със съюзното прави
телство и Народната банка.

През настъпващата година 
ще бъде реализирана втората 
фаза на обновлението на стра
ната като същевременно се уск
орява пазарното претруктури- 
ране на стопанството. Ще про
дължи провеждането на рефор
мите, ще се осигурява икономи
ческа и социална стабилност и 
ще се създават условия за дина- 
мизиране на производството и 
износа.

Основен лост на тази стаби-

Местните организации на 
Социалистическата партия на 
Сърбия в Боснлеградска общи
на провеждат предизборни съб
рания. Както заяви Мплча Лаз
аров, секретар на Изпълнител
ния отбор на ОО на СПС, про
ведените до сега събрания се ха
рактеризират преди всичко с кр
итическа равносметка - какво е 
постигнато и кой е виновен за 
онова, което е пропуснато. В 
плановете за работа в предстоя
щия период се включват всички 
задачи, които социалистите тря
бва да изпълнят в своята среда, 
за да бъдат истински двигатели 
на живота в нея и така да по
вишат ролята и авторитета на 
партията си.

На проведените досега пре
дизборни събрания, по думите 
на Лазаров, се спазват основни
те критерии при предлагането и 
избирането на лица в ръковод
ствата на местните организации, 
както и за отговорни постове в 
общинските и републикански 
форуми. Предлагат се и избират 
кандидати, които се отличават с 
решителност и готовност да ре
ализират залегналите в програ
мата на СПС становища. С това, 
както подчерта Лазаров, социа-

Мирко Марянович

всичко социалната защита на се
мействата с ниски доходи, редо
вното изплащане на пенсиите и

лизационна и развойна полити- качественото функциониране 
ка е рестриктивният бюджет, _______________________________
както и финансирането на об- ______ ___ __
щественото потребление от ре- СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА

Слободан Милошевич

листите в Боснлеградска общи
на дават пряк принос в подго
товката за четвъртия конгрес на 
СПС.

ални източници. Цените на сто
ките и услугите ще се формират 
свободно, с изключение на ин- 
фраструктурните системи и ос-

СРЪБСКАТА РАДИ
КАЛНА ПАРТИЯНа проведените изборни съ

брания единодушно е подкрепе
но предложението Слободан 
Милошевич отново да бъде из
бран за председател на партията 
на предстоящия конгрес.

новните хранителни стоки, от 
които пряко зависи стандартът 
на гражданите.

Един от ключовите елемен
ти на икономическата политика 
за 2000 година е осъществяване
то на социалните цели, преди

не е била пред дилемата какво тря
бва да прави в края и началото на 
двете хилядолетия и кои са същин
ските съюзници на нашия народ, 
както и за това, че и по-рано на 
сърбите и на истинските патриоти 
не е било нужно да се обяснява кой 
е нашият национален интерес и от 
коя страна може да очакваме по
мощ. Затова сръбските радикали 
още отначало настояваха да се из
граждат добри и здрави отношения 
с Русия и Беларус, понеже само об
единени, славянските народи ще 
успеят да преживеят и да покажат, 
че трябва да бъдат уважавани като 
сила, която е способна да отговори 
на езика, който Америка единст
вено разбира - с езика на силата.

С присъединяването на Съю
зна република Югославия към Съ
юза на Русия и Беларус ще се съз- 
дадат условия да се върнат окупа
ционните сили от Косово и Мето- 
хия там, откъдето са дошли, а сръ
бската войска и полиция да поемат 
редовните си задължения.

Сръбските радикали разбират 
страшния натиск и трудностите, 
под които живее останалото в Ко
сово и Метохия сръбско население 
н поръчват на нашия народ да из
трае в своята борба, понеже той 
представлява мост, през който по- 
леко ще стигнем до нашите гра
нични караули. Това знаят и на
шите врагове и поради това пред
приемат всичко възможно, за да 
изгонят и последния сърбин от Ко
сово и Метохия. Но в нашата исто-

Анализирайки актуалната по
литическа обстановка. Изпълни
телният отбор на Сръбската ради
кална партия приветства подпис
ването на Договора за създаване 
на Съюзна държава на Русия и Бе
ларус. Сръбските радикали изтък
ват, че съюзът на Русия и Беларус

м.я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД
представлява началото на новия 
процес, който в глобален план ще 
осуети пътя на поробващите на
мерения на Америка и на новия 

да приключат до 5 януари 2000 световен порядък, 
година, а изборите за органите 
на Общинската организация на Съветския съюз и на Социалистн- 
тази партия - до 5 февруари сле
дващата година.

Изразявайки увереност, че

ПРОГРАМАТА РЕАЛИЗИРАНА ИЗЦЯЛО
В средата на миналата сед

мица в Димитровград бе прове
дено консултационно заседание 
на председателя и секретаря на 
ОО на СПС м-р Драган Колев и 
Часлав Маноилов с председате
лите и секретарите на местните 
организации на тази партия в гр
ада и крайградските селища.

Водачите на местните орга
низации на управляващата пар
тия в общината подробно бяха 
запознати с предстоящите пре
дизборни дейности на СПС в об
щината и републиката. Те раз
гледаха предизборните докуме
нти, които неотдавна бяха при
ети от Общинския отбор 
СПС, Изпълнителния отбор 
Общинския отбор и Главния 
бор на СПС: решение за провеж
дането на избори в рамките на 
Общинската организация 
СПС, решение за броя на члено
вете и начина на избирането на 
Общинския отбор, статутната и 
надзирателната комисия, реше
ние за състава, критериите и на
чина на избирането на делега
тите за IV изборна конференция 
на димитровградската организа
ция на социалистите, след това, 
документ, с който е предизирана 
динамиката на провеждането на

изборните активности в общи
ната, както и Правилник за пр
овеждането на партийните изб
ори на всички нива.

С разпоредбите,залегнали в 
тези документи, ще бъдат запоз
нати всички активисти на Соци
алистическата партия в общи
ната на предстоящите заседания 
на местните органиазции. На из
борните заседания на местните 
организации членовете на тази 
партия ще обсъждат и приемат 
отчети за досегашната си дейно
ст и ще набелязват основните 
насоки на бъдещите си дейно
сти. Освен това, те ще избират 
делегати за IV изборна конфер
енция на СПС, ще предлагат ка
ндидати за членове на Общин
ски отбор, кандидати за пред
седател на отбора и кандидати 
за секретар на Изпълнителния 
отбор на Общинския отбор. На 
заседанията на местните органи
зации социалистите ще предла
гат и делегати за IV конгрес на 
СПС, който ще се проведе през 
средата на февруари следваща
та година. От редиците на дими
тровградските социалисти на 
този конгрес ще участват 5 деле
гата. Изборите в местните 
ганизации на СПС би трябвало

За пръв път от разпадането на

ческа федеративна република 
Югославия започва процес на обе
диняване на народи и държави, ко
ето е бъдещето на XXI век и ре
ална рамка за опазване на сувер
енитета и равноправието на онези

предстоящите предизборни дей
ности на СПС ще се проведат в 
демократична атмосфера и на
време, председателят на Общин- доминацията на самопровъзгласн- 
ския отбор на тази партия м-р лите се господари на света.
Драган Колев между другото из-

държави. които не се съгласяват с

Изпълнителният отбор на Ср
ъбската радикална партия очаква 
в близко бъдеще и нашата страна 
да стане пълноправен член на 
братския Съюз на Русия и Бела
рус. Трагичната съдба на сръбския 

оите реално конципирани поли- на^од пробуди всички правдолю- 
тически обещания са реализира- биви народи в света, на които е 
ли изцяло. Той апелира към ръ- известно, че свободата може да се

тъкна, че ръководството и чле- 
ртия в общи

ната ”с бистро око” могат да по
гледнат към всички,тъй като св-

новете на тази па

на
на

от- ководствата на местните орга- запази само с противопоставяне на 
низации на социалистите да взе
мат обективни заключения за 
работата на тези организации, 
да сезират и коригират евенту
алните грешки в работата и да 
настояват за последователното

Америка и на новия световен по
рядък.

Подкрепата, която оказват Ки
тай, Индия и други страни на тази 
историческа крачка показва, че на 
света е нужно ново равновесие на 
силите и че чрез взаимодействието

на

рия не за пръв път отстояваме сре
щу числено голям враг и да пот
върждаваме привързаността си 
към вековните ни огнища и све
тини.

изпълняване на програмата на 
партията, която е амбицирана и политика ще получи съответен от- 
занапред да запази статута си на говор, понеже колкото бъде силен

Съюзът, толкова слаби ще бъдат

на тези държави неонацистката

най-силна и най-отговорна
литическа сила в нашата страна НАТО и Америка, 
и нашата среда. Противопоставяйки се на не

бивалия натиск срещу нашата ст
рана, Сръбската радикална партия 
в политическата си дейност никога

по-
Затова Изпълнителният отбор 

на Сръбската радикална партия е 
убеден, че борбата на нашия народ 
ще бъде резултатна и че Косово и 
Метохия ще се освободи.

ор-
Б. Димитров

т 24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



ИНИЦИАТИ

МАРАТОН Д!
• ДА СЕ ЗАВЪРНЕМ КЪМ

СЪЩНОСТТА НА ПОДВИГА НА ПЪРВИЯ МАРАТОНЕЦ
ската дисциплина маратон. Да 
не говорим за целия куп мани- 
фестации,

МЕДИЙНАТА АГРЕСИЯ бран един ден преди това. Впо- герой и клетник, нека ми бъде
ПРОДЪЛЖАВА следствие съкратихме на поло- 

Своя най-голям, най-труден вина времето, което при нор- 
и същевременно най-величест- мални обстоятелства ни беше

които се назовават с позволено, сега в преддверието
това име. Освен на третото хилядолетие, да пре-маратон по пл-

Зла съдба просто Уване> съществува и маратон по 
не зн- тан9уване, разказване на вицо- 

едно истори- ве’ по Целуване, както и фил- 
ческо събитие се помни не по мови> музикални и какви ли не 
своята същност, а по нещо съв- 019е маратони. Целта на древ- 
сем второ или третостепенно н°атинския воин, герой 
дори. Примери -

дложа Съюзът на югославските
необходимо, за да стигнем до 

рналисти бягаха тази пролет и читателите си: вместо веднъж, 
успяха да разбият "персите", вестникът излизаше два пъти 
сиреч агресорите в медийната седмично, разбира се, с 
война, понеже истината за най- лен брой страници. Направи-

4 мръсната и най-несправедлива хме това, за да можем и ние час 
историците гвоина в историята на човечест- по-скоро да стигнем до своите

"атиняни" - своите читатели, да 
им влеем кураж и да ги обо
дрим, да споделим тъгата им и 
когато пренасяхме истината за 
това как нашите защитници на 
синьото небе пречупиха хри
лете на "нощната птица", тази 
срамна гордост на технологи
ята за избиване на хора, пльос
нала се в сремските нивя, и за 
невинните жертви в Алекси- 
нац и Сурдулица, Варварин и 
Гърделица, в Ниш и Джако- 
вица... Ние в "Братство" бяга
хме своя маратон и когато за
сипваха с бомби и ракети ле
тището и тютюневата фабрика, 
складовете на "Югопетрол" и 
квартала "Шляка", около Уни
верситета и на пазара, в квар
тал "Дуванище" и градската бо
лница, на само стотина метра 
от седалището на редакцията 
ни. В интерес на истината с нас 
бягаха и колегите ни в техниче
ската подготовка на вестника.

вен маратон югославскитечовешко недоглеждаме - 
ая, но все пак не

журналисти или Дружеството 
на журналистите в Сърбия да 
обмислят идеята за установя
ване на специално признание 
за военните кореспонденти, 
което да изразява красноречи
во самата същност на истори
ческото събитие на полето Ма
ратон, недалеч от древна Атина. 
Като най-подходящо ми се ви
жда това признание да е един 
вид медал, на чиято лицева ст
рана да бъде изобразен сега
шният вид на сградата на РТС 
в Абердарева улица на фона на 
символа на нашата съпротива - 
таргет (мишената), а на другата 
- мотив от Маратон през 490-а 
година преди Христос По та
къв начин не само ще се върнем 
към истинската същност на 
великото историческо събитие, 
но ще направим още едно 
крепко звено с гръцкия народ, 
който през най-трудните вре
мена беше неотклонно с нас

И още нещо. Доколкото е 
възможно, нека такива медали 
бъдат връчени преди всичко на 
семействата на загиналите ни 
колеги в РТС.

И най-накрая, в случай че 
изобщо бъде установено такова

жу-

нама-

етник, чието имеколкото си
искате.

Нека да се спрем 
ху едно от тях, за което

само вър- 
знаят

дори и първолачетата, макар че 
събитието не е влезло в учеб
ниците за началния курс за ос
новно образование. И това, ка
кто и всички други най-забеле- 
жителни събития, залегнали в
зародиша не само на европей
ската цивилизация, е станало
на неспокойните и 
Балкани -

непокорни 
сиреч в люлката на 

съвременната цивилизация.
Ако може да се вярва на 

историците, точно 490 година 
преди Христа, малко по-на юг
от тук, недалеч от древна Ат
ина, се провела една голяма би
тка. В духа на логиката, и в нея 
са се сблъскали две войски: на
завоевателя, по модерному аг
ресора и на защитниците.

Събитието, за което искам 
да припомня, е получило ис
торически мащаби поради две 
причини: едната, защото след 
няколко безрезултатни опита 
защитниците успяват да раз
бият завоевателските войски и 
втората, защото веднага след 
победата един воин от армия
та-победителка пробягал точно 
42 километра и 195 метра, кол
кото било отдалечено полесра- 
жението от стените на древна едва ли са отбелязали, е била вото неудържимо излезе на бя- 
Атина, за дя осведоми сънарод- много по-възвишена: да инфор- ло видело. 1е това е така, че 
ниците за случилото се. мира съотечествениците си за агресорът не е спечелил медии-

Отгатнахте, нали -става ду- победата, да разсее страха им, ката воина красноречиво гю
ма за битката на полето Мара- да ги окуражи и зарадва. I

тон, в която атиняни нанасят НОВИНАРИТЕ СА рсСия, „а която сами сме сви-
ПРОФЕСИОНАЛНИ дстсли.

МАРАТОНЦИ 2>л съжаление, някои от ко-

Мнимите борци за свободата на медиите убиваха хората и 
разрушаваха зданията на югославските медии, за да убият 

словото и снимката. Напразно!

съкрушителен удар на агресо- 
И не бешерите си - персите, 

чак толкова трудно да се от- 
42 км и 195 ме-

От край време новинарите лсгите ни не успяха да стигнат 
са единствените професионал- целта. Имам предвид журнал- 

тра е трасето на най-трудната на този СВЯТ) коит0 През истите на РТС в Абердарева
дисциплина в царицата на спо- ^елия си трудов век ежедневно улица „ Белград. През тази 
ртовете - атлетиката, назована ^ягат свой маратон, за да могат кобиа априлска вечер те бягаха 
по полесражението на тази би- възможно По-бързо да стигнат своя 
тка - полето Маратон. Освен ^ своите атиняни - читатели, им!
на олимпийските игри, значи „шатели зрители, да им пре- Заедно с останалите си съ-
всяка четвърта година, в раз- не^.ат ИСТината, да ги информи- ратИици по перо в Югославия заслужава да се нарече марато

на света ежегодно ^ този свой маратон и те, пр4»з тази пролет, която в един 11еУ и А< ' ^ кани никога повече да няма
таки“ подобно на първия маратонец, отР „ете си бях назовал война, а това п,е рече да няма

СЬОИ който след като стигнал сте- "югославска" и ние, журналис- А^^^ подвир „а пър_ и военни кореспонденти. Това
маратон - Белградския. ните на древна Атина промьл- ХИТе в "Братство , бягахме своя поели е най-искрената ми мечта, с

Какво нередно има в това, вил; "Разбихме ги!“ и издъхнал, маратон. Само броени часове “/ ‘1‘ ’ ‘ ‘ която на всички читатели на в.
Просто една само дреболия ш имат време да мислят след заПочването на агресията ‘ ’ 0Т‘0 6р|,_ "Братство" и всички свои ко-

- пренебрегната е същността. за се6е си, да се щадят. Затова срец)у нашата родина ние под- Р дч ии(|юрммрат за „ойиа. За лета искам да честитя Новата
Бягането на атинския воин от са и принудени толкова рано да ГОТВИхме извънреден брои на * 1 нския 2000 година, която отваря две-
преди две хилядолетия и по- сдизат не само от професионал- вестиика, който още в печатни- А а на този рите на третото хилядолетие,
лояина не е било цел само за си> но за съжаление и от цата завари редовния брои, на-
себе си, както при атлетиче- жизяената сцена.

Министърът на информациите в Правителството на Сърбия 
Александар Вучич дава изявление пред журналистите 

непосредствено след ракетирането на сградата 
на РТС в Абердарева улица.

гатне, защото

зло-

признание, дано нито един от 
колегите ни в бъдеще да не

ДА ВЪЗСТАНОВИМ 
СЪЩНОСТТА

И така, ако някой наистина стане негов лауреат - сиреч, ни
къде по света и преди всичко на 
тези наши неспокойни Бал-

последеи маратон. Слава

лични части 
се организират десетки 
бягания. И ние си ил-шме

о
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НАЙ-УСПЕШНОТО ТЕКСТИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ

ПЪРВИ МАЙ - СТАНДАРТ” БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ»

отминаващата година в Югоизточна Сърбия, оцени• Бабушнишкото предприятие ” Първи май - стандарт” е текстилна фирма, отчела най-добри резултати през 
Управителният съвет на Регионалната стопанска камара в Ниш

контпкт е чуждестранни партньори - най- 
напред с една американска фирма, а след 
тона п с две германски. Така започнахме.

* // какви биха резултат тис?
- До края на 1997 година вече значи

телно бяхме натоварили производствените 
си мощности. Натоварване то на мощности
те започна да се повишава и през следваща.
Така през миналата година ние произведо
хме за предварително познат купувач 450 
000 бройки облекла, за което в касата ни се 
сляха 1 200 000 германски марки. Благо
дарение на това заплатите ни станаха ре
довни. Ако ви кажа, че средната заплата и 
предприятието през 1998 година беше 980 
динара, ясно е, че усилията ни не са били 
напразни, защото това са сравнително ви
соки заплани в нашия отрасъл, не само в 
Югоизточна Сърбия, но п за цялата страна.

* Да, но тази Пролет пи сполети агре- 
сииша на И А ТО.

- Добре бяхме започнали и тази делова 
година. През януари и февруари бяхме про
извели по 50 000 бройки облекла на месеца.
Към средата на март чуждестранните ни па-

Наградпте за извънредни стопански рез
ултати през последната година на века бяха 
връчени на тържественото заседание на 
РСК в Ниш, състояло се към средата па 
декември. От името на фирмата наградата 
прие директорът Любомир Йовановнч.

- Като се имат предвид съвкупните об
стоятелства за стопанисване изобщо,, и осо
бено за текстилната промишленост, резул
татите. с конто приключваме тази и навли
заме в Новата година, са повече от добри, 
каза директорът Йовановнч непосредстве
но след като му честитихме високото приз
нание. Нашето предприятие съществува от 
1993 година, когато окончателно разбрахме, 
че сме "отписани" от гиганта, който ни беше 
създал - Конфекция "Първи май" от Пирот. 
Именно, с разпадането на предишна Юго
славия започна н упадъкът н на стопанските 
дейности. Причините са ясни - намален бе
ше пазарът, а ние. много преди сродните 
стопански отрасли в тогавашните социал
истически страни, имахме пазарна ориентн- 
ровка. Най-лесно беше за основателя ни - 
'Първи май" от Пирот да се откаже от фир
мите извън седалището. Това до известна 
степен е и разбираемо, защото по това вре
ме липсваше работа и за колегите ни в Пи
рот. пояснява Йовановнч.

- Почти четири години, което ще рече до 
средата на юли 1997 година, всички работ
ници в бабушнишкия цех бяха на принуди
телна почивка, като излишна работна ръка. 
добавя той.

През това време не само че ннто един от 
340-е работника не е получил нито един ди
нар заплата, но не е признат и трудовият им 
стаж. така че този период все още е бяло 
петно в работническите им книжки.

* И как усПяхше да активизираше Про- 
издоешвошо в един такъв цех?

- Вижте какво, към средата на 1997 год
ина общинското ръководство в Бабушница 
ми предложи да поема ръководството на 
фирмата. Съгласих се, макар че все още не 
бях наясно как ще преодолея всички труд
ности, които стояха пред предприятието. 
Най-напред си избрах сътрудници - специал
исти: дизайнер, икономисти, юрист... Изгот
вихме обща програма за санация и се опре
делихме за работа "на ишлеме”, което се 
оказа пълно попадение, понеже за свобод
ния пазар, нито имахме възпроизводствен 
материал, нито сили. Наскоро установихме

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В НИШ

БЕЗ СТАБИЛНИ 
УСЛОВИЯ НЯМА 

СТОПАНСКО 
РАЗВИТИЕ

дателят на Републиканската стопан
ска камара Миломир Мишкович, 
обръщайки сс към участниците в 
заседанието. Защото ако няма ста
билни условия, просто е невъзможно 
да сс планира. Следователно ние 
очакваме правителствените меро
приятия в областта на икономи
ческата политика да обезпечат преди 
всичко стабилен курс на динара и ста
билни цени. Освен това необходимо е 
много по-големи средства да се целе- 
насочат като подкрепа на производ
ството, преди всичко за износ. Ние 
се надяваме, че с допълнителни меро
приятия ще продължат и струк
турните промени, трансформация и 
реформи в повечето стопански 
области, а преди всичко в банкер
ската система, която предимно да 
бъде във функция на производството.

На последното тазгодишно 
съвместно заседание на Управител
ния съвет и Скупщината на регионал- 
нана стопанска камара в Ниш, 
състояло се към средата на месеца, 
бизнесмените от тази част на 
страната подкрепиха целите и меро
приятията па Републиканското 
правителство в областта на ик
ономическата политика през 2000 
година.
- Без стабилни икономически условия 
не може да се очаква повишаване на 
производството, каза подпредсе-

На тържествената част на заседанието 
бяха връчени традиционните годишни

женска работна ръка. Освен че са работни
чки, те са и домакини, съпруги, майки... Аз 
просто се чудя как те успяват да свършат 
всичките си домашни работи, дори и тези в 
градината или на нивата след първата смяна, 
която приключва в 14 часа, да си отпочинат 
и в 20 часа вечерта отново да дойдат в кон
фекцията и да работят до следващата су
трин в 6 часа!

Сйазванешо на сроковете и качество
то на Продукцията най-вероятно удо
влетворяваш Партньорите ви?

- Разбира се. това е номер едно. Продук- 
циятя не може да излезе от производствения 
цех ако не отговаря на мострата, която ни е 
дал поръчителят. За такова нещо и дума не 
може да става. И по въпроса за сроковете 
няма дискусия - те са уточнени предвари
телно и трябва да бъдат спазени на всяка 
цена. Случвало ни се е няколко пъти да ра
ботим и в трета смяна, за което вече го
ворих. дори и през свободните от работа дни 
- събота и неделя, за да спазим сроковете. 
И това е общоизвестен принцип в нашата 
фирма, от който няма никакви отстъпки.

В. Богоев

ртньори ни предложиха пауза от три сед
мици. За съжаления тя продължи почти три 
месеца. След сключването на Кумановск- 
ото споразумение ни се обадиха партньо
рите от Германия и ни предложиха да про
дължим там, където бяхме спряли. Съгла
сихме се и възстановихме сътрудничество
то. Вече приключваме и договорите за но
вата - 2000-а година с тях.

Това вероятно се дължи на добрата 
организация на работата?

- Разбира се. Организацията на работата 
ни е повече от задоволителна. Сформира
хме осем бригади и работим в две смени. 
Откакто установихме тази нова организа
ция и откакто заплатите ни започнаха ре
довно да се дават всяко 20-о число в месеца, 
трудовата дисциплина се повиши до такава 
степен, че понятието "отпуск по болест" из
чезна от фирмата. При това, разбира се, 
изключение са отсъствията на родилките и 
за болничното лечение. Искам да кажа, че 
няма случаи някоя от работничките да е 
отсъствала уж по болест, за да си свърши 
някоя частна работа.

Аз наистина съм удивен от това. понеже, 
както ви е известно, при нас преобладава

признания па отделни колективи и 
проявили сс стопански дейци. 
Признания ни региоиалнити стопанска 
камара в Ниш получиха ЛД ”Онрсма” 
към МИН от Ниш, ” Ниш проект”, 
”Акустика” от Свърлиг, ”Фрад” от 
Алексннац и ” Първи май- Стандарт” 
от Бабушница, докато с признания на 
Камарата и парична награда от 3000 ди
нара бяха удостоени проф. д-р Минутни 
Петровнч, редовен член на Академията
на ветеринарната медицина, Вндосав 
Алексич, генерален директор на 
” Морава” в Крушце, м-р Живан Благо- 
евич от Ниш и Зоран Тошнч, 
каменоделец от Ниш.
Всички наградени предоставиха 
паричната си награда за фондовете за 
подпомагане на децата на загиналите 
войници и полицаи в Космет, докато на
градата си от 3000 динара доктор Милу- 
тин Петрович внесе във фонда за подпо
магане на колегите му от Космет - 
останали без работа.

СРЕД ОТЛИЧЕНИТЕ ВЪЗОБНОВИТЕЛИ Е И ЕДИН НАШЕНЕЦ

ИЛИЯ ИВАНОВ - ГЕРОЙ НА ТРУДА
чените е и той, побързах да го по
сетя у дома му, за да напиша ня- 

думи за нашия вестник "Бр
атство”. Иванов наистина сияеше 
от щастие и радост когато узна це
лта на моето посещение, и на пъ
рвия въпрос, след като му честитих 
високото отличие, той отговори:

- Как се чувствам ли? Как може 
да се чувства един човек, удостоен 
с признание от държавния глава - 
освен да е щастлив, доволен и горд. 
Но веднага да си призная - в на
шето семейство вече има двама по
лучатели на ордени.

- На кой обект работехте?
- На моста на река Ибар, не

далеч от Биляновац.
- Трудно ли беше?
- Физическата работа не е ле

сна, това се знае. Но когато имаш 
ясна цел, когато работиш нещо от 
сърце - няма непреодолими бари
ери. Вярно, работехме по 12 часа 
на денонощието, от 7 сутринта до 
19 часа вечерта. Квартирите и хра
ната бяха повече от добри. Като се 
има предвид, че и материалите бя-

По повод 
успешното пр
иключване на 
първия етап 
от обновлени
ето на страна
та след бомба-

обществена задача - завършване 
на обекта.

ха висококачествени,ясно е какви 
са резултатите. В бригадата ми, не 
само по време на сегашната ни ра
бота владее истинско другарство. 
А щом като знаеш, че тук с теб 
работят твои другари и приятели, 
от които по всяко време можеш да 
очакваш всевъзможна помощ, ис
тинско удоволствие е да се работи. 
Всички в бригадата, инженери, те
хници и и работници през цялото 
време бяхме почти като едно сп
лотено, сговорно семейство. Всич
ко беше подчинено 
по-бързото и по-качествено 
лняване на трудната, но едновре
менно с това и високоблагородна

колко - За колко време завършихте 
поправката на моста?

- Аз дойдох малко по-късно, за 
да помогна на колегите си арма- 
туристн да завършим навременно 
своята част от работите, понеже 
срокът беше строго прецизиран и 
трябваше да бъде спазен докрай. 
На този обект аз прекарах две сед
мици. Как сме работили показва и 
това отличие, защото едва ли има 
човек, който за толкова малко вре
ме, прекарано на строежа, да е по
лучил такова високо признание.

- Как успяхте това?
- Благодарение преди всичко 
големия трудов опит, който е

най-добрата школа за всеки зана
ят. Нали с арматура боравя цели 27 
години, така че нито за миг не се

Пише:
Слободан
ВАСИЛЕВ

рдировките на 
НАТО алианса, в което нашите 
строители на практика показаха не
само умение, сръчност и висока 
професионалност, но и непоколе
бимия си патриотизъм, през
идентът на Републиката Слободан 
Милошевич удостои 
медали 150 югославски строители, 
20 колектива и 12 стриотелни пред
приятия.

Сред отличените с Орден на

на възможно 
изпъ-с ордени и Илия Иванов

на и качествена работа.
Сънародникът ни Илия 
Иванов живее в частна

- Можете ли да посочите по- 
важните обекти, в чисто изграж
дане сте участвали и Вие?

труда е и един наш сънародник - 
висококвалифицираният армату- 
рист в белградското строително 
предприятие "Трудбеник" Илия 
Иванов. То е роден преди 48 години 
в димитровградското село Горна 
Невля, а като строител-арматур- 
ист работи вече 27 години.

Когато разбрах, че сред отли

какъща,
която сам си е построил в бел
градския квартал ” Борча”. Ос
вен съпругата, която отскоро е

- Разбира се. На първо място 
бих сложил железолеярната в См- 

поставяше въпросът - ще успеем едерево, зала № 14 на Белградския 
ли. А когато става дума за ордена, 
аз го възприемам не само като

пенсионер, с него живеят и 
двете му дъщери. По-голямата 
е студентка, а по-малката - 
ученичка в VII клас на ос-

панаир, мостът Вреоци на река Та- 
мнава, както и силоза в град Бар. 
Освен това три и години половина 
съм работил и в Ирак.

признание за успешно изпълнена
та задача, но преди всичко като за
дължение за още по-самоотверже-новното училище.
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11,>ОКК1 ЗА АВТОГАРА в БОСИЛЕГРАД
физически обхваща една 
рока площ, което преди всичко е 
обусловено от приръста 
лението и необходимото 
тие на 
чаване на ;
доустройственият 
обосновава от

по-ши- Основната функция на авто- жителите 
околните 
лища, които 
сега най-често

,4 гаРата " приемане и изпращане 
на автобуси и пътници, продаж- 
6а на биле™,
останалите съпровождащи по-

на насе-
Йелена

Игнятович
разви- 
увели- 

работните места. Гра-

задоволяване наБосилеград чрез отиват за по- 
и оста- купки в Сур- 

посетители (санитарно- дулица или Враня. Проектантът
требности на пътниците

контекст се палите
повторното съ

живяване на една привлекател
на цялост, каквато представлява 
брегът на Драговищица, 
лзвана досега по съответен 
чин. На повърхнина от 0,72 хек
тара в момента се

се е стремял да се обезпечат 
чрез
ганизационна гъвкавост на об
екта евентуални промени в не
говата организация и предназ
начение. Проектът не изключва 
и тая възможност да се приспо
соби съществуващото ремонтно 
хале за тези цели. Два широки 
надлъжни пешеходни прелеза 
водят до страничните входове в 
търговския център, докато на
пречните прелези свързват ос
таналите два обекта на тоя ком
плекс - деловото здание(П+1 ет
аж), предназначено за канцела
рии под наем и ресторант с две 
равнища, отворен към реката с

подвижност и ор-

неизпо-
на- Проектът за автогара в 

Босилеград получи високанамират об- 
автотранспортното 

предприятие: сегашната сграда 
на автогарата, управителната 
сграда, халето за ремонт 
тобусите и товарните 
висът за технически преглед ц
отвореният паркинг за автобуси. ПО един хармоничен начин тря-
ниеСтеВ°неПЗГЛеД ” Пре«НаЗНаЧе- Да Удовлетворят изисквани-

съответстват на този ята на пътниците, превозниците уеднаквяване. Отделни операти- хигиенни потребности, пощенс- 
рувлекателен градски простор, и персонала, както и на остана- вни и съпровождащи функции ки и гостилничарски услуги),

местопУоВжеРн^СПн^™ГсееНпп^ лите ползватели, така че техно- така са композирани в прострян- както и управляването на авто- големи привлекателни тераси,
входа в БоаПегпап ноТ Г, » логическият ПР°Ч« в гарата да "вото, щото да се получат въз- бусната гара, ще стават в рам- По щЛата дължина на б а се

X да в ъосилеград, но не е мно- стане възможно по-малко спъ- можно по-рационални функци- ките на два еднакви по обем об-
го отдалечен и от скарата град- Нат, а освен това в естетически, онални връзки, за да се избегнат екта с външен габарит 13,2 х 13,2
ска ядка. Затова е необходимо фигуративен и градоустройст- кръстосвания на взаимно проти- м (П+1 етаж с галерия), взаимно 
да се обмисли изместването на Вен смисъл да се намират на съ- востоящи посоки, 
автобазата в някоя подходяща ответната висота, 
зона, най-вероятно в Райчилов-

препоръка от Комисиятаектите на
Архнтектонския факултет в 
Белград, оглавявана от
проф. архитект Сърболюб 
Роган.на ав-

коли, сер-
ираност, уреденост и капацитет.

намира пешеходна пътека за 
разходка, към която се присъед
иняват и зелените площи, ориен- 

свързани чрез перонната стряха, тирани към река Драговищица. 
Димензиите на съобщител- Към тези обекти, ориентирани Комплексът има простор за пар- 

Необходимостта автобусна- ппте и просторни капацитети не към улица ”Георги Димитров”, 
та гара като цяло и отделните й са определени изключително се присъединяват разновидни

въз основа на данни за момент- мероприятия от търговско-гос- 
ния среден брой на пътниците, тилничарско-забавен характер, 
но са взети предвид и насоките оформени в рамките на кори- 
за развитието на босилеградска- дорно организиран търговско- 
та област, както и неравномер- потребителски център, предназ-

киране със складов двор зад 
търговския център.

Автор на проекта: Йелена 
Игнятович, дипл. инж. архитект

Проектът предвижда 
много по-големи възмож-

части да имат еластичност по от
ношение на разширяването на 
капацитетите й поставиха пред 
проектанта определени изисква
ния относно организирането на 
простора, при избора на конст
руктивните елементи и тяхното

ности, отколкото са момент
ните потребности. Но един 
подобен проект никога не 
изхожда само от сегашното 
положение, а винаги има 
предвид и бъдещето.
Възрастните босилеградчани у|й|у/М|ЕН|

(Бележка на редакиияша: Про- 
екшъш е дийломна рабоша на 
авшоркаша в Архишекшонския 

ното всекидневно, седмично и начен за едно по-широко удов- факулшеш в Белград. Тя е из- 
сезонно движение на населе- летворяване на потребностите брала шази тема ош обич към

на босилеградското население и родния край на майка си.)нието.

шшсигурно си спомнят как 
изглеждаше техният град 
преди 50 години. Затова този 
проект е обърнат и към 
бъдещето. Осъществяването

ШВВ. ч- о КЪМ ЕРАТА НА ДОБРОТО РАЗБИРАТЕЛСТВО1»'' х Iетш зи съобщителна връзка евентуалният нов 
пункт би бил на само тридесетина кило
метра от тази магистрала.

Най-много би спечелил обаче малогра- 
ничният оборот като важна част на съв
купното стопанско сътрудничество между 
двете съседни държави, а да не говорим за 
това, че един такъв пункт ще вдъхне нов 
живот.

Разположено в до- създали ио-къси връзки не само на спо- 
лината на красавицата менатите общини, но и на Лесковашки и 
Ерма, оградено от север Власотинашки край, както и на една част 
с Гребен планина и Руй от Сува планина с пътните артерии в съсе- 

от юг, село Петачинци брои последните си дна България, които освен към Перник и 
дни. До 1927 година, когато Акционерното София, по течението на река Струма водят 
дружество, организирано от Пожарена- и към Солун, Орфания п Кавала в Гърция.

По долината на река Ерма пътят Пета- 
съссдното село Ракита и построи тесно- чинци-Бабушпица има добра връзка с Пи- 
линейката Суково-Ракита, единствената рог и Ниш, т.е. с магистралния път Ниш- 
връзка на този район с останалата част на Димитровград.
страната беше през Звонци и Лужница. С Община Грън в Бьлгарии с свързана с 
новата жп линия сс откри и нова пътна южната част на Сърбия посредством гра-

нично-нроиускнатслния пункт в Стрези-

му надхвърля материалните 
възможности на ” Автотранс
порт” и Босилеградска 
община и очевидно изисква 
помощ от съответните ор
гани и институции на Репуб
лика Сърбия, както и от 
евентуални дарители.

шка банка, откри каменовъглената мина в
Фактът, чс с агресията си срещу наша

та страна НАТО алиансът унищожи мно
гоброни» комуникационни и пътно-транс
портни обекти и че обновлението им е 
много скъпа работа не спомага в сегашни
те условия тази идея да получи приоритет. 
Дори обратно. Това обаче не значи, че тря
бва да сс откажем от него. Напротив, сега 
с време идеята да сс разработи и да се на
прави научно обоснован слаборат, конто 
да покаже най-напред икономическите 
предимства на .една такава идея. Уверен 
съм, че ще дойде времето и за нейната ре
ализация.

Приклюючва тази година, а с нея не 
само векът, но н хилядолетието. Ще за
гърбим времето на войните и конфлик
тите между двата братски славянски и пра
вославни народа, с уверението, че предо
ставянето на въздушните коридори на 
НАТО в агресията срещу Югославия от 
страна на актуалното българско правител
ство ще бъде последният жест на недо
разумение и вражда към съседа и с.на
деждата, че навлизаме в ерата на добротЪ 
разбирателство, сътрудничество и изгра
ждане на нови, не само мътно-транспортни 
връзки между нас.

ци, където според Генералния 
градоустройствен план се пред
вижда паркинг за товарни коли, 
а функцията на автогара и зана
пред би останала на сегашното й 
място с оглед на обстоятелство
то, че тя се намира на еднакво 

от всички по-важни

връзка през Пирот, която и днес доминира.
Известно време преди II световна вой- мировци, докато с откриването на такъв 

на в точи край съществуваше естонец гра- пункт в Петачинци ще се доближат н нро- 
нично-пропусквателен пункт, през който мишлените центрове в централна Сърбия, 
жителите от точи край минаваха граница- преди всичко Ниш и Пирот.

Голяма полза от реализацията на едно 
такова начинание би имал и туризмът. Ка

та, за да обработват нивите си отвъд гра
ницата - останали на българска територия.
И днес дори някои от жителите
Петачинци и Ясенов дел имат земя на бъл- Блатъшиица изобилстват 
гарскп територия, но отдавна вече не я об- родни забслежителпости - неповторимите 
работват докато български граждани не пещери и ждрела, балнеоклиматически 
притежават земя на наша територия. места (Звопска баня), но и е ценни кул-

Сега на югославско-българската гра- турпо-историчоски паметници, останки от 
нииа съществуват 4 гранично-пропусква- древни селища и военни биваци, както и 
•гелни пункта, най-големият от които е ”из- редица православни черковни обекти на 
точната врата” - Градина, недалеч от Ди- сръбския и българския народ, най-важни- 
митровград. Много пъти досега е разго- ятот които несъмнено с Погановският ма- 
варяно за откриването на такъв пункт и в пастир. Евентуалното изграждане 
Петачинци. Последната такава инициа ги- дроакумулацията в Одоровци също би сно
ви беше подета съвместно от общините могнало за обогатяването на туристиче-
Димитровград и Бабушница през 1995 го- ските предложения.
дина Подобен иск до българското прави- Правителството на Република Сърбия 
телство е отправила и съседната община подготвя международен търг за даване на

концесия за изграждането на автопътя 
Ниш-Димитровгрвд. С реализацията на та-

разстояние 
коловозни и пешеходни напра- Врабча, иьонът на река Ерма, както и клисурата

не само с при
мапа

вления. Затова проектът пред
вижда строежа на съществува
щото, отчасти разширено място 
на нова сграда за автогара в рам
ките на един комплекс, който ще 

със занаятчийските,има връзка 
културни и спортни мероприя
тия, заемащи десния бряг на-рс-
ка Драговищица.

Търговският център заедно 
с босилеградската автобусна га
ра представлява пространствено 
съчетание на няколко обекта, 
взаимно съединени чрез съотве
тни покрити и открити коловоз
ни и пешеходни посоки, както и 
градинни зелени повърхнини. 
Тези обекти, със своята организ

ма хи-

Трън.
С откриването на този пункт биха се

О24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.ШшШ.



"ЙЙЯ8

11949 ********* Г/

ДВОЕН ЮБИЛЕИ НД МАЛЦИНСТВЕНИЯ нтТЕЧАТ
МАРИН МЛАДЕНОВ

ПЪРВИЯТ БРОИ
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ВЕСТНИК ЗА №1ИесГЙ(Н0 • П9ПМТМЧВСЯН И КУМУШЖ ВЧТРПСМ НА КШАДСКОТО МА1ЩННСПШ

стигна писмо от Белград, Иван 
Караиванов здравата ни крити
куваше. ”Какъв е това език? - 
пишеше той. - Какви са тия ваши 
нови изрази? Това е завален 
език. Веднага да се снабдите с 
речници и граматики!” Така по
стъпихме. Чрез нашите дипло
мати в София поснабдихме се с 
вестници и речници, купихме ед
на българска машина и започна
хме като гимназисти да учиме 
новия български език, а и жур
налистическия занаят, защото 
през тези дни ние трябваше да 
бъдем универсални специалисти 
и да пишем по всички въпроси: 
от земеделие до физкултура и от 
външно-политически комента
ри, през културно-просветни те
ми, до деликатните статии за на
шият стопански живот. И за нас 
и за вестника това наистина бяха 
родилни мъки!

От днешна перспектива, ко- 
гато "Братство” е учреждение с 
16 души журналисти и служещи, 
този период на първите броеве 
ми прилича на благородна 
донкихотовска авантюра.

лексикални и фразеологически 
грешки. Нови мъки ни очакваха 
в печатницата* Пиротските пе
чатари бяха отлични другари 
(Дуда, Басарац, Неша, Деско и 
други) и наши стари другари, но 
техническата база беше мини- 

Само един тип букви за 
набиране и никакви букви за за- 

Заглавията приспособя-

МА Н1,»,ДСШ1Л(|1ЛЧ български не вървеше гладко. 
Лз като преподавател по сърбо- 
хрватски език вече няколко го- 

не бях се занимавал с бъл-

НАША
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гарски език. Липсваха ми речни
ци, граматики, помагала, бъл- 
гарски веспшци. Разгеле имах 
един малък правописен речник 
на български език. Много тру
дно беше без съответна езикова 
практика и без следене на 
вият български журналистиче
ски език, да се прави вестник на 
български с най-различни ру
брики оч' всички области на 
литическия, стопански и кул-
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главня.
вахме така, че да няма нужда от 
специфични български букви, а 
там където не помагаха приспо
собления, българските букви ъ, 
ь, я, й, ю, 1Ц правехме от сръбски

ио-
и Лале Йсремпч,тогава журнал
ист на ”Свобода”, се наехме да 
наиравиме първия брой. Следва
щите дни минаха под знака на 
трескава работа и голям енту
сиазъм. Редакцията на "Свобо
да” ип отстъпи една канцелария 
и запаси от стари клишета. И ра
ботата започна: писане на увод
на статия, създаване на рубрики, 
обезпечаване на нови фотогра
фии, подбиране на югославски 
материали от югославския пе
чат и други. Трудности имаше на 
всяка крачка. Нямахме още пи
шеща машина с български бу
кви - прехвърлихме се с кола до 
Димитровград и там Лилия Ней
кова доброволно ни преписа на 
пишеща машина матери 
Другарите от "Свобода” ни по- 
снабдиха с нови фотографии от 
Димитровград. Превеждането 
на материалите от сръбски на

Само десетина дена след взе
тото решение, новият вестник 
на български език трябваше да 
започне да излиза. Тодор Сла- 
вннекн, новоназначеният главен 
и отговорен редактор, просто 
казано, ме взе от учителската 
школа в Пирот, очерта ми бегло 
физиономията на бъдещия вест
ник и съобщи че първия брой 
трябва да нзлезне след десетина 
дена. Около името на вестника 
нямаше много дилеми, макар че 
имаше няколко предложения за 
името му - "Братство”, "Дума”, 
"Глас”, "Мост" и други. Отго
ворните другари в Белград на
стояха да бъде "Братство”, та 
зато*ва приехме това име и за
дължихме Пея Рнстич, худож
ник от Пирот да направи два три 
варианта на заглавие. Приетото 
заглавие, с малки видоизмене
ния носи и днес вестникът ни. Аз

но-
иодобни, като разваляхме 
следните. Когато стигнахме до 
ревизията пристигна от Тръсте- 

и Мики Нейков. Славянски

по-
турсн живот. Каква мъка имах
ме тогава при превеждането на 
редица специфични изрази и об
рати, не е за разправяно. На своя 
ръка ковахме израз 
купателна мощ”, 
ст”, "високи добиви”, "капита
ловложения” и други. Тези дни

ник
през предишните дни го беше 
вече кандардисал да напусне сл
ужбата си там и да стане жур
налист. Въпреки всички посо
чени трудности, (а споменах са
мо най-важните!) на 15 юни 1959 
година излезе първият брой на 
"Братство” с червено заглавие. 
Външният му изглед вдъхваше 
доверие, решенията бяха съвре
менни, рубриките порядъчно 
пъстри. Колегите от Пирот, ня
кои от ръководителите също, ни

1зи като ”по-
себестойно-

пускахме и слушахме всички ем
исии на Радио София, но, уви, в 
предаванията не се споменаваха 
именно изразите, които ни 
трябваха.

Обаче, връщане назад няма
ше. След няколко безсънни но
щи имахме нужните шпалти за 
вестника, разбира се, изпълнени 
с много граматически, стилови

алите.

БРАТСТВО, 13 юни 1969 г.наградиха с комплименти.
След няколко дни обаче при-

Пише:
Миле

НИКОЛОВ
ПРИСОЙСКИ ОГЛЕДАЛО НА СВОЕТО ВРЕМЕ

V и своето време за това красноречиво го- делни учебници от сръбски на българ- 
вори.

л чески коментари, тук са не по-малко ос
трите ноти за станали инциденти на гра
ницата, прехвърлянето на диверсанти и 
залавянето на някои от тях и пр. Като 
резултат от твърде напрегнатото поло-

ски, а сетне бе съчинена и първата чп- 
Въпреки че "Глас на българите" из- танка за ученици от основното училище, 

лиза от началото на 1949 до средата на Наистина, това представлява един вид 
1955 г., той извършва голяма мисия в жн- зародиш, които свидетелства, че "Глас на 
вота на българската народност. Бла- българите” не е занемарявал нито един 
годарение на него, а сетне и на "Брат- проблем от живота на народността, 
ство” се създават условия за по-близко Интервалът от време, който се явява 
опознаване между населението от Дими- между "Глас йа българите" и "Братство" 
тровградско и Боснлеградско, отдалече- сам по себе си довежда до значителна 
но географски повече от стотина кило- разлика в концепцията на двата вест- 
метра едно от друго. Възникват инициа- ник а.

Вестниците "Глас на българите в 
Югославия” и "Братство” изразяват кон- 
тинуираната информационна дейност на едната, така и на другата страна. Поради 
българската народност на нейния май- това проблематиката от този характер е 
чин език. "Глас на българите” започва да

жение падат и човешки жертви както на

в центъра на вниманието на вестника, а 
излиза 1949 год., след избухването на нео- проблематиката от вътрешната полити- 
чаквания конфликт между Югославия и ка идва след това.

Въпреки обремененността на тогава-страните от така наречената народна де
мокрация, като поема задачата да се про- шната обстановка с твърде изострено на- 
тивопоставя на засилената пропаганда 
срещу тогавашното партийно и държа- ята на Инфорбюро, и подчертаната вън- 
вно ръководство на Югославия. Затова и

Вследствие на това, както и на про
мените на външнополитическата арена, 
концепцията на "Братство” в тази област 
значително е по-различна. В нея на пре
ден план е животът ц дейностите на бъл-

тиви за съвместни активности в разре
шаването на проблемите от общо зна
чение.

прежение, като последица на Резолюци-

шнополитическа насоченост на вестни-

ГЛАС нл БЪЛГАРИТЕ Xнеговата програмна концепция се отли
чава с подчертан външно-политически 
характер. Докато "Братство” (1959) 
чва да излиза в съвсем благоприятни ка
кто външнополитически, така и вътре
шно политически условия. Следствие на 
това и концепцията
различна от тази на "Глас на българите”. 
Както поради промеждутъка от четири

ка, той посвещава не по-малко внимание 
и на живота на българската народност в 
Югославия, като равноправен и деен чл
ен на югославската общност. Като пръв 
вестник на български език в нова Юго
славия "Глас на българите” е истинска 
хроника и на събитията в нашите кра
ища.

гарската народност, в рамките на юго
славската общност, с най-съществейите 
вътрешнополитически събития, докато 
външнополитическата проблематика ид
ва на второ място - най-актуалното от 
тази област, предадено по кратък начин. 
Оттук произлиза, че "Братство” изцяло е 
посветено на събитията и живота на бъл-

В ЮГОСЛАВИЯпо-

ИйшИЙйй з™:" яР

„Глас на бил; 
и Югислав

му е значително по-
У

От страниците на "Глас на българи- 
години, така и поради определените спе- те” се вижда с каква последователност са 
цифичности на времето, през което 
зат, "Братство” едва ли би

У гарската народност, предназначено да я 
Въпреки че редовно следи проблема- информира на майчиния й език.

Посочената разлика в концепцията 
на "Глас на българите" и "Братство" съ-

изли- 
могло да се 

счита като продължение на "Глас на бъ
лгарите" в съществения смисъл 
мата. Обаче като вестници 
ската народност на майчиния й език 
представляват цялост в информацион
ната й дейност. Оттам съвсем естествено 
е, че тази година едновременно се озна
менуват юбиЛеите им.
, Поради сдожността на времето "Глас 

'На българите е огледало на специфични 
събития. Освен острите външнополити-

осъществявани принципите за пълно ра
вноправие на народностите в Югославия, 

, изразени чрез примера на българската 
народност за опазване на нейната нацио
нална самобитност. По това време Ди
митровградска и Босилеградска околия

тиката на учебното дело в двете тога
вашни околии (Димитровградска, вклю
чително със Звонски район, и Босиле- веем е естествена. "Братство" започва да 
градска, със селата Божица и Топли дол излиза по времето (1959) на развитие на 
и цяло Клисурско), в които обучението демократични процеси в обществото, ко- 
цялостно се провежда на български език, гато 
а сръбски е застъпен с адекватен фонд значително голяма самостоятелност, а 
часове като език на държавата, в "Глас работниците в трудовите колективи 
на българите.” започна и първата дейно- чват да участват в разрешаването на те
ст за решаване на проблемите, свързани кущите проблеми в тях, а всичко това 
с обезпечаването на учебници на българ- изисква далеч по-развито информиране, 
ски език. Започна превеждането на от- Друга съществена причина, кояточсе

на ду- 
на българ-

те.
са имали свои народни представители - 
отделно в Съюзната скупщина, а отделно 
в Републиканската. Народностите 
стъпени чрез свои представители, във 
всички структури на народната власт и 
политическите тела на всички 
"Глас на българите”

местните общности получават

лоса за-

равнища. 
като огледало на

ШтШ24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.
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МАЛЦИНСТВЕНИЯТ ПЕЧАТ И

Т,*^ЙНИ ЛУХ°1ШИ ЦЕННОСТИ
свестн1жа”ГласВн?бГЛаВИЯСеСВЪР' Д^^а^т^ВпъТв.ГтТГнсйГто"^: лГ" ” МаЛЦИНСТВ0Т0 в™ «*™ об- творци: Детко Петров, Марин Младенов, 

Славия”. Със стихове • Гарите в Юг°- звитие значителна роля имат и литспп- Н3 творчеството’ да развива кул- Миле Николов-Присойски, Прокопи Ло
вите страници се пйп» разкази на него- турните сборници, които излизат пам- 1 Ур 0X0 наследство и традициите на мал- пов, Симеон Костов, Харалампи Иванов, 
рци от бългапгк " Дат първите тво- ките на този вестник и дават неоне*' Динс1 вото, да бъде духовна връзка меж- Новица Иванов, Наташа Панич, Миле 
бвГда се ^е вЛЦ"НСТВ°-ТуКТря- приносвнасърчГтГто и ятв™"" ’ ДУ КуЛТур"Те- прсди “™'"<о иа българ- Пенков, Радко Ставров и др. Покрай 

пъпните Не И С^>акта’ ме за появата то на литературните твогшп от бз ^ СК"Я " сръбския народ’ ио и на всички менатите автори, които имат публикува- 
чин език ш !раТурнн тв°рби на май- окото малцинство Р" ДУХОВН" Це"НОС™- "и книги, голям брой разкази и новели в

език, покрай създаването на матерн- През 1959 г вестник "г .. В рамките на редакцията на списа- списание ”Мост”са публикували Момир
" други уеловия. голямо значение дължава публикуването „ ° ПР°" нпет0 се Развива и книгоиздателска дей- Тодоров, Стефан Николов, Иван Борски,

има и богатото културно наследство в те- литературни'Топб, н °рНГ"налн” ност, която отбелязва добри резултати. Станиславка Тодорова 
зи краища - Димитровградско и Босиле- гаоското мп„и Р п РХя°Т бЪЛ‘ °Т шестдесеттс години до днес са
градско. Тази богата културна традиция започва пя итттГп „ .^е3, ^ г°Дина издадени повече от 100 заглавия от об- ка може да кажем, че не се е развивала

развитието на "Другарче" който п.» тскпят вестник ластта на литературата, науката, публи- със същия интензитет, както поезията и
дело, театрал- творби от изти™^. ®*8 "У УВа Ц"СТИКаТа’ изобразителното изкуство, прозата. Отзиви за книги, рецензии, об-

изобразително изкуство, поддър- зи конто ппппт п пРЦ"’ °С° СН° °Т °НС народното творчество... зори са публикувани в споменатите из-
жането на фолклора и други народни то- ттеттат»» пп ' еца> както и първите Тези резултати показват, че издател- дания, а днес се публикуват на страни-
адиции. Тази година се навършват 165 откоатп! " ^ талантл11В1' деца- ство "Братство” с изданията и издател- ците на списание ”Мост” или вестник
години от откриването на първото учи 1 , ”П°-КЪСН° Ще Ста„ат Ут' ската си дейност, преди всичко в "Мост” "Братство”. Властимир Вацев
лище в Босилеградски край миналата го Може п ераТурНН твоРЧ"- (досега издадени 158 книжки) и "Другар- книгата "Творчески измерения",
дина в Димитровград бяха озГменуваии * КаЖе’ИСТ"НСКИЯТ ЛНТ' Че (Д°СеГа "ЗЛезЛ” 600 бр°я) успя да -
два юбилея - 110 години от основаването 
на самодейния театър "Христо Ботев” и 
100 години от създаването на Библиоте
ката. Тази година се навършват 110 го
дини от излизането на списание "Дома
шен учител”, което е издавано в тога
вашния Цариброд. Отделно трябва да се 
изтъкне 1909 година, когато в печатни
цата Минов и Хаджиев" в Цариброд из
лиза и първата печатана книга "Стихове 
и проза” от Христо Гоцев.

Със силата и виталността на култур
ната традиция, литературната дарба и ен-

Началото 
ство на бълг
зва

сло
на

и др.
За литературната критика и есеисти-

се оглежда преди всичко в 
учебното, библиотечното
ното и

издаде
която

разглежда литературното творчество на 
крие и създаде широк творчески простор нашите творци. Тя представлява крити- 
и да окаже силен подтик в утвърждава- ческо валоризиране на най-значителните 
нето на творчеството на българското ма- литературни произведения, сътворени от 
лцинство във всички области. началото на създаването на тази литера- 

Книгоиздателската дейност на "Бра- тура чак до 70-те години, 
тство” има изключителна творческа фу- В областта на литературата за деца 
нкция в развитието на литературата на също така имаме утвърдени творци. По
българите в Югославия. Благодарение етът Милорад Геров е публикувал няко- 
на тази дейност и материалната подкре- лко книги на български и на сръбски ез- 
па, която Република Сърбия, чрез отго- ик, докато Александър Дънков и Сне- 
варящите министерства за финансиране жана Илиева-Виданович по една. 
на културната дейност отделя и за под- Литературните творби на повечето 
крепа на книгоиздаването на езиците на наши творци са превеждани и публику- 
националните малцинства, литературни- вани на сръбски език в много вестници и 
те творби на нашите автори можаха да списания, някои творци са включени в 
бъдат издадени, да стигнат до читателите енциклопедии и лексикони, а някои са чл- 
и библиотеките.

ературен живот на българското малцин
ство започва с появата на "Мост” през 
1965 година. В опазването на идентитит- 
ета и развитието на духовността се съ
държат основните задачи на списанието: 
да открива, насърчава и утвърждава тво-

тусиазма на радетелите на духа. литера
турата и културата, с в. "Глас на бълга
рите" започва да се създава литературно 
творчество на майчин език, което най- 
силно утвърждава националния идентн-

енове на Сдружението на писателите на 
Макар и без "институционална” тра- Сърбия. Всичко това потвърждава гри- 

диция, тази литература още от самото си жата на обществото за развитието н ут-
начало предвестява възходяща линия по върждаването на различните култури на 
отношение на художествената си стой- нашите простори, което именно по този 
ност и жанровото си разнообразие. И в начин ги прави да бъдат духовно по-бо- 
литературата на нашето малцинство, ка- гати и интересни.

отразява върху концепцията на "Брат- Основно и най-съществено е, че с 
ство” е, че народностите, като етнически "Глас на българите” се полагат основите 
общности, получават пълна изява във на съвременната информационна и изда- кто и в други литератури, възловото мя- Голям брой наши творци дейно се за- 
всички области на обществения и по- телска дейност на българите в Югосла- сто почти във всички нейни етапи на раз- нимават и с превеждане от български и 
литическия живот, включително и пра- вия, а Братство догражда тези основи и витие принадлежи на поезията.
вото на информиране на майчин език. развива по-нататък тази дейност. Днес в областта на поезията имаме нос към свързването на културите на
Макар че и "Глас на българите” върши Наблюдавано от журналистическа утвърдени поети с по няколко стихосби- най-близките славянски народи. Стяхно- 
тази функция по съответен начин, все гледна точка, прави впечатление, че ру- рКИ: Стойне Янков, Марин Младенов, то ангажиране като съставители и пре- 
пак "Братство” се доближава по-непос- бриките в "Глас на българите” числено Александър Дънков, Милорад Геров, водачи се появиха и значителни литера- 
редствено до читателите си. са по-малко, но затова пък текстовете в Борис Тодоров, Вукица Иванова-Стоим- турни и културни постижения, каквито

Някои дейности от духовната сфера, тях са значително по-издържани и на по- снова, Стефан Николов, Мила Басов, Ди- са: "Българска поезия от втората поло- 
които се зараждат в ”Глас на българите”, завидно журналистическо равнище, до- митър Аиакисв, Снежана Илиева-Вида- вина на XX век” - антология, издание на 
каквито са литературното творчество и като в "Братство" рубриките са много НОВИч, Радко Стоянчов, Милка Христо- Завода за издаване на учебници от Бел- 
книгоиздателската дейност, се развиват по-разнообразни. За положителните ва-Станоевич, Сретеи Митов, Деница град и издателство "Братство”, Антоло- 
и получават пълна изява след създава- журналистически стойности на Тлас на Илиева-Миколич и др. Дейни сътрудници гия на българския разказ, издание на 
нето на "Братство”, поради което от ре- българите” от особено значение с, че ве- на списание "Мост" са и утвърдени по- "Багдала" от Крушевац. антология на 
дакция на вестника то прераства в из- стника се урежда и изготвя в Белград с сти> КОИТо имат публикувани книги на българската поезия за деца "Цвете ми- 

българската народност, пряка помощ на опитни и подготвени жу- сръбски език: Велимир Костов, Наташа ло”, издание на "Змаеви детски игри" от 
рналисти от редакцията на "Глас”, с ко- Панич, Петър Геров, Иван Царнбродски, Нови Сад, Антология "Слънчев букет”, 

"Гласна българите" е под един и същ Томица Стоилков, Светлана Костова, издание на "Извора на живата реч” от
на ио- Колари, тематични броеве на списание

сръбски език, давайки по този начин при-

дателство на
Към "Братство" започва издаването
детския вестник "Другарче (1962), ()
списание "Мост”, за литература и изку- покрив. Приносът на Глас на бълга- Емил Петров и др. Голям с броят

блииистика (1965) Съ- рите” за развитието на нашата журнал- стите, които по-дълго време публикуват Савременнк от Белград и Градина от 
ство, наука и пу Ч ^ ^ първите истика сив това, чс нашите първи иро- ПОСзия на страниците па списание "Мо- Ниш, посветени на българската литера-
щата година из произведения фесионални журналисти именно в него ст" и имат подготвени стихосбирки за пе- тура и култура, както и голям брой лнт-
оригинални лигер УР одност с калиха перата си и се сдобиха с опит в ,,ат; трвп....... рамо загиналата Биляна ературнн преводи на български писате-

оългарскат. 1 журналистическата работа, благодарен- Цветкова Антова, Арсо Тодоров, Близа- ли, публикувани в списанията и вестни-
разви- ие на което по-късно можаха да се на- бета Георгиева, Ацка Арсова Манойло- ците в Сърбия и Черна гора, както и те

че през първите три десе! и * товарят и с редакторска работа. вич, Даримка Ефтимова-Кръстич, Вла- хни преводи от сръбската литература,
г зре ката израдноГиостига 'завидни рев- Едно от съществените значения ... ДИмир Александров и др. публикувани в български вестници и спи-
гарската народност л и.1Г!0они и "Глас иа българите” и на Братство за През средата иа деведесетте пристига
ултати в създаването на свои извор бълга ската „ародиост е, чс представян- нова вълна отпооти-МиролюбЕвтимов. И в условията „а обективните труд-
оригинални духовни стойности коиг Р събитията ВЪВ всички Ана Николови-Парасиду, Марии Мила- вести, в които нашето общество се намира
потвърждават и по-широко афирмира' в . огл йността на бълга- нои, Анета Матова, Еленко Огничов и др. зар“д11 няколкогодишните санкции, пезапо-

самобитност. Печа- сфери на жиишл .....................' мненото зло, което се устреми срещу на-
рите преди всичко в Босилеградски и Ди- Тяхната поезия е под знака на и.пен - ш!)тп стра|1а врез тази пролет - иатовските

ия книгпизпзтелекзта дейност от които митровградски край. Страниците им сз.- ,ши търсения на художествени форми и бомбарл,|роаКп, а което се отразява и върху
на кнш .и " оригинални държат изобилие от сведения и матери- поетически израз. положението ма книгата и книгоиздаването

половин. < РОЯНОстта али за условията, в които те живеят и Литературата на българското малци- изобщо, литературните творци от нашето
произведения от автори на р д ‘ ’ работят и за резултатите, които постигат нсхво отбелязва значителни резултати и малцинство създават и подаряват на своите 

л ср. у] „развитието си през втората половина от „ облата на прозата. Тази продукция се ценители духовни ценности, конто могат да 
последното столетие на второто хилядо- състои от сборници е разкази, новели и направят живота им по-хубав и по-достоен.

на
на ято

от автори на 
пълно основание може да се констатира

самия.

нейната национална
стс/гина книги, в рамкитетаните около

повечето от

овладяването на всички 
жанрове - стихотворения, разкази, нове
ли, повести, романи и драми - красноре
чиво потвърждават духовния възход на 
българската народност в Югославия.

романи. И тук имаме няколко утвърденилетие.

<9ШтаШа 24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.
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ЮБИЛЕЯТ КАТО ПОВОД

РЕПОРТАЖ направи, да сменяваме парцелите с частните сто- 
да развързваме работата по създаване на 

животновъдна ферма. На Висок това е
»» ж О!1X 3 Л"лСV1ЖИЕ^гедн®

височко лято
папи ип мощна 
бъдещето.

Разговорът е прекъснат. Готново! Ремаркето 
товарено. С висок и тежък товар тракторг>т слиза 
надолу. Няколко души задържат по стръмнините, 
тичат час от едната, час от другата страна на

е на-

ж
Мики Нейков

ремаркето. Понадигнат ли се колелетата прокънти 
тревожен глас на държачите и заглъхне в мерата. И 
все така до шосето, което е по-далече с такъв товар.старите, от първите "Задругари". Много 

досега с него. Колко поорани декари, колко извозен 
тор, сено, стоки... Псе пак пристигат смени. Фер- 

’ косачката окоси 800 декара, ей го в" Сапа
тово" довършва коситба. А жътваркаша изпратихме 
в Криводол. Там зърното е нажежено вече. Усилен труд 
правят и машините в сезона, претоварваме ги, но и 
зърното е важно. Вършачките ни са подготвени за 
вършитба. Косачка! Колко лшого трева и еспарзета 

под нейните ножове. Родна година, само за 
еспарзета и високодобивна - влага колко щеш, припек 
страшен. Сега още. да извозим сеното, да овършем 
еспарзетата и с люя стар "Задругар" ще емнем 
жътварката или тази, голямата, вършачка и хайде 
по селата на едно на друго, на трето гувно. Ще се 
радват селяните на богатия род, ще пускат 
струйки от ръка, зърното на талианкагпа, ще се 
поскарат тук-таме някои около вършитбата, кой 
по-напред ще върше и лятото ще лшне. Нова работа 
ще се отвори.

сме миналиДълбоки бразди от колска шина все още личат по 
пътища из мерите. Кола до главини са ЕМНАХА СЕ КАТО ЗМЕЙОВЕ ХОРАТА 

Брайковци едвам се съзира в зеленината. Мараня 
и припек Доле накрай село в реката плиска червен 
бански костюм; две старици седят на пътя край 
чешмата, широко разкопчали литаците си. Струва 

беседват, по свити са беззъбите уста и те 
са задрямали в сянката на дувара. Скука обзема 
човека в тишината и разглежда, търси: лястовици 
свили гнездо над самия вход на кооперативния ма
газин) домът още не е завършен, мостът се нуждае от 
поправка... Една врата се отваря, старец по бели 
гащи предпазливо, като по тръни се измъква от тях:

- Емнаха се като змейове хората, сън не ги хваща, 
в село не слизат, тютюн да си вземат. Редки са тия 
години у нас, когато работата се обърква, па не 

кое идва - окопаване и коситба, жътва

меките селски 
затъвали до преди десетина дни, а слънцето пък сега 
и то не знае за милост-връшник е похлупил полето. 
И не знаеш откъде да започнеш работа - "Кър" чака 
коса, полето с натегнал клас, с набъбнало едро зърно 

високодобивната и тя била

гусонът с

жълтее на минути, а 
дяволско зърно, ако не улучиш да стигнеш на време 
цяла ще се разсипе па нивата и после...

ти се че

лиша
Жива душа няма из сокаците на Каменица. По

въртиш се, позапънеш във вратата на новата кръч
ма, поогледаш се и ти досрамее, че ей някой ще те 
зърне и ще си каже: този си няма работа. И тръгваш, 
запътиш се някъде.

Крачиш по припека. Един оставен за "номера" в 
кооперативната канцелария ти е определил курса 
много просто: - Управника ли? Е\икой няма, казвам 
ти. Сутринта още залитаха за " Сапатово". Тал( са. 
Работягп синковците на тая горещина, но кой знае 
дали не са 6 стопанския двор в Изатовци.

"Сапатово" е на север към планината, Изатовци 
надолу из реката. Ха, сега! Изатовци, нататък е 
надолно\

В Изатовци бумти мотоцикъл - учител от Криво- 
долите, "избягал от коситбата", се запътил за Пи
рот с мотоцикъл. Но акумулаторът, динамото, све- 
щичката, знае ли се какво е, изневерил и ето няколко 
воловарчета се отпиват да "бутат" тежкия "ЕНЕ- 
СУ, та пътникът да си отиде. Но не ще проклета 
машина. Отиваме с него 6 стопанския двор, всеки по 
своя работа - той ще чака трактора за малко елек
тричество.

Три вършачки, големи, подмазани, стоят под наве
са. Малкият млекар, едно магаре със звънец на шията 
и бял кон се въртят из двора. Стоката е на Видлич, 
работниците превозват еспарзета с трактори.

ТРУДОВАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРАКТОРИСТА
Учителят, комуто е до бързане, пръв дочу трак

тора. Тежко натоварено ремарке обърса с товара си 
белия стълб на портата, вдигна прах и спря при 
камарата в сеновала. Високият тракторист и три
мата му другари се мушнаха на сянка да починат.

- Аз съм тукашен, а тракторът ми е от най-

или

на

знаеш кое по
и коситба, возене на сено. Кишата ни донесе това, 
ама де... Ех, кога ли ще отвори магазинът, тютюн ми 
трябва. Но, да ти кажа, годината е добра инак, 
зърното е тежко, трева, царевица, овес...

Изгърмя радио. Тих полъх раздвижи маранята.
- Мазоли на ушите ми излязоха от това радио - 

разсърди се старецът.

Съгласих се да отидем в"Сапатово". През окосени 
ливади и зреещи жита, през ровини нагоре към план
ината. Под нея е" Сапатово" с еспарзета. Тресе трак
торът, кривне на една, на друга страна, наклони се 
и загрухти по-силно. Из полето белеят забрадки, сръп 
играй в нивите. Позастанат жътварките и сено
събирачките, позавъртят с глави - ще се изтрепете 
бе - а тракторът вече пристига.

Тук са всички от кооперацията: управникът Сла
вов, счетоводството, администрациягпа, работни
ците. Еспарзетата трябва да се прибере, че някоя 
сила ще се зададе от Стара планина. Най-старият 
работник претърсва кълбото дрехи, оставени на гра
ницата, налшра шишето, надига го срещу слънцето 
и намира, че ракията се е сгряла. Управникът про
дължава разговора ни: 180 декара еспарзета за семе е 
оставена. Семето за продажба, а сеното за стока, 
защото 3.100 овце, кое наши, кое под кесим сме съ
брали.

Тя е в Белград, може би в Земун. Мъчно се разбира 
това. Интлектуалка със свои възгледи: колко скучно 
е тук. Аз в Белград. И не можеш да излезеш свободно, 
всеки се обръща. А там, знаеш ли, там... И защо не 
правят нещо, което да раздвижи човека, забави на
пример, или...

- Забавите, когато се привърши сезонната рабо
та, забравили вече живота на хората тук?

- Защо? Аз съм съвременна, млада, знаеш в Белград
ех...

Връшник е над Висока, усилен труд, безлюдни села, 
коси, били, сърпове и песен на полето. Народна, не вече 
стара проточена за село Махово, а нова, бесеха, иг
рива. И модерни песни се издигнат над похето, ко
гато ххаден похъх поеме от Видхич.
Сезонът на забавите ще дойде за ден, за два, за месец, 
когато хамбарите поемат труда.

"Братство", год II, брой 28, Пирот, 1 август 1960 г.

В равнината съгледа жътварката и ми посочи с 
ръка в маранята: Малки са парцелите ни, тук пар
цела, тал1 парцела, денят си мине на ходене, а това 
е загуба. Ако това беше в блок, работата щеше да е 
песен, а така и машините лсъчим. Опит трябва да се

ПОГЛЕД ОТ ДИСТАНЦИЯ

И ТОВА БЕШЕ ВРЕМЕ...
Време? Недосегаемо и определено проникване на От средата на 60-те години "Братство” от предимно все по-ярко изпъкваше творческата 

всичко, което живее и изчезва; закономерно, неуни- преводачески текстове постепенно почна да черпи съ- сила на малцинството, все по-силно 
щожимо, неудържимо съществуване, задвижвано от държанието си от битието на народната памет - неиз- изпъкваше творческата специфичност 
интелекта или фактора случайност и продиктувано черпаемите специфичност и особености, струва ми се, на този край и богатото му духовно 
създаване и изчезване. Историята е лицето на времето! стояли зад строги морални и обичайни тъкани и смисъл,
Оставилото след себе си бразда е станало "своевре
менно”, а онова, което е отлетяло без следа в историята

съкровище.
Работническият съвет успя да се избори да се основе 

и сп. ”Мост” - списание за литературни, художествени, 
превърна в тълкувател - агенс на разнос- научни и обществени въпроси. Излизането на ”Мост” е 

м н трайността на хората в този край и съзнанието за за- ярко доказателство, че усилията на органа на
воевременно беше създадено Братство и Работ- дружен живот. Чрез разни рубрики, без униформа хо- работническото самоуправление не са били напразни, 

нически съвет в него - които пуснаха дълбока бразда на рата изнасяха своите идеи, критики, искания за по-до- Дали има пример душата на народа толкова да бъде 
просторите на ългарския ентитет в страната в смисъл бър и по-справедлив живот, критикуваха и властта и пресъздадена и показана на останалия свят - с богатото 
на разрастване на обществено-политическите, етично- своя вестник "Братство” -заначи техен вестник, от него си съдържание. Пишеха хора - талантливи на стра- 
етни гееките, интелектуалните - с една дума творчески- искаха да бъде по-близо до хората и колективите. И ниците му и се появиха много имена и начинающи. Ме
те сили, както и културните и духовно разкошните всичко това беше човешко и човешки. "Кръглата маса” тоди Петров се прояви с редкия си смисъл за хумор, 
сто ности. беше приета като своеобразна трибуна, публично кли- неуязвим и без сарказъм. "Бай Онзи” стана легенда.

пираме се върху времето на непосредствената де- ше, будещо любопитство. Действуваше се и твореше Неговите образи сияеха на страниците на "Братство”, 
мокрация . Както и християнството, самоуправлението сериозно и ангажирано. Изданията на "Братство” се утвърдиха като неза-
**а ме иш опашката”3^51, Н° ЛеСНО е на МЪРТЪВ вълк Работническият съвет съдействува книгоиздател- меним информационен и културен факт. "Мост” про- 

г опашката ‘ ската дейност да се размахне. Освободени бяха твор- дължава да живее във времето. Той е част от историята
е еше напразно самоуправлението. Работниче- ческите му сили, дотогава спъвани от някаква пред- на малцинството, продължава и вестник "Братство”, 

ският съвет на ратство не еше само да дава съгла- пазливост и от редовете му изникнаха сили, които с разви се и книгоиздателската дейност. Продължава да
сие. Той и решаваше за развойната, творческата цялост произведенията си задоволяваха художествените,

с някакво вродено чувство към духовностите, лоюбоз- 
нателността и честността. С новото си съдържание 
вестникът сене значи нищо, значи, че не е ни съществувало или пък 

не се е сбъднало.

по- крепне и "Другарче” с насърчаването и утвърждава- 
етично-духовните потреби на хората от този край и нето на творчеството на най-младите таланти, 

на учи- тяхната интеграция в общите обществени процеси. В Времето продължава да върви и ние с него. Исто- 
освобождаването на творческите сили на малцинството рията ще съди кому какво е дадено във времето.

на институцията.
"Другарче” лъхаще от живота и работата

лищата на малцинството.

24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



* * * *

ЯВЛЕНИЯ, СЪБИТИЯ, ХОРА - ЖИВОТ
Пише: д-р Спас СОТИРОВ

МОЗАЙКА ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ,
РАЗМИШЛЕНИЯ И НЕДОУМЕНИЯ

Поканиха нн да вземем участие в юбилейния брой 
оъдс интересно за читателите. Предлагаме следват Б*>А'Т<"ТВ®' Естествено, в такива случаи написаното трябва дана

отразява определено празнично разположение и да
Що е екология? 

Пръв у нас за екология нени постижения. Мине - не мине извест- 
време току имената на лауреатите се 

мернат в колонката "Скръбна 
Преди три години и ние получихме една 
след друга три грамоти: от ДРУГАРЧЕ, 
от Републиканското биологично 
ство, от местния филиал на същото дру
жество в Ниш. И що се случи? Най-на- 
пред счупихме левия крак и цяло лято

(1883), "Добавка към флората на Ниш”
(1885), а в делото "Рамондиите в Сърбия” 
е описал най-прочутото нишко растение край, прясно изпечени антрополози, ет- 
Рамоида наталие. С тестамент завещал полози, естествоизпитатели. Зарадваха 
на първата нишка гимназия собствената ни с монография за Лужница, пиротския 
си библиотека и богат хербарий. Въпре- Крупъц, торлаците, Спавиня, Каменица, 
ки всичко, въпреки многократните дъл- дори и за Бурела. Във тия съчинения не- 
гогодншни настоявания и предложения, отменимо се засяга въпросът за произ- 
СО на града остана бъзучастна и още не хода на шопите (торлаците) и техния го- 
намнра за нужно да почете името на д-р вор. Във връзка с говора трогна ни не 
С. Петрович, назовавайки улица с негово академичната студия на лингвиста Р. Бо

жков "Димитровградският (Царибродск-
Горе-долу аналоген случай имаме и в ият) говор” (Българска диалектология, 

Димитровград. Напразни остават повече 12,1984), но заключението на любителя- 
пъти - чрез БРАТСТВО - повтаряните краевъд Райко Арсов (Бурел, 1993, Со- 
предложения поне едно сокаче, ако не фия): "Опитах се да "преведа” на литера- 
цяла улица, в Димитровград, да получи турен език една от приказките (думата е 
името на знаменития чехеки учен Кон- за народните бурелски "гонетки” - наша 
стантин Иречек. Изпълнил е комплетен забележка) - нищо не излезе: тя загуби 
ценз за такава почаст. Писал е еднакво и свежестта си, беше красива в своята диа- 
за българи ("Княжество България") и лектна одежда.” 
сърби ("История на сърбите”). За Цари
брод от края на миналия век дал нео
ценими сведения: първа снимка на град
чето след турците, описание на тогава
шната чаршия, описание на древния Лу- 
кавашки монастир Св. Никола, описание 
на Погановски монастир, отделна статия 
за ”Погановския поменик”...

Сава и Константин, подобно на други 
учени, нямат късмет... Компетентните 
редовно дават преимущество на полити
ците, писателите...

Местни творчески епидемии...
Никак да се отървеме от "бомби”, разваленият шопски говор да 

Напоследък търпиме особена "бомбар- нейната или кариерата на родителите и. 
днровка”. "Бомбардират” ни местни лю
бители-творци - художници, артисти, по- шопският говор илюстрираме с няколко 
ети, дори и учени - с изяви и постижения, бурелски гонетки записани от Любенов. 
От премиери на изложби, сбирки, книги,

пиеси не стигаме да обедваме. Най-ин-проговорц 
академик Синиша Станкович през далеч
ната 1933 година, когато заинтригува об
ществеността с книгата "Рамките на жи- 
вота" ("Оквир живота”). Според Станк- 
ович екологията е наука, проучваща вза
имоотношенията между живите същест
ва и отношенията

но
тересни са изследователите на родния

вест .

друже-

между организмите и 
външната среда. Не изминаха 3-4 прекарахме в легло и гипс. Подир това 

бяхме
десе

тилетия, а дефиницията отесня. Като гъ
би след дъжд, експлозивно

подложени на радикална максило- 
фацнална операция с последица - 
лид. На края. поради светкавично изгуб
ване на тегло гръбначния НЕРВУС ПЕ- 
РОНЕУС бе блокиран и няколко месеца

се навъдиха
хиляда нови екологии: ’ Екология на 
века”, "Стопанска екология”, "Медицин
ска екология”, Космическа екология”, 
"Селищна екология”, "Индустр 
ология”, "Химична екология", "Радиоак
тивна екология’, "Социална екология", 
"Училищна екология" и т. н., и т. н. Едно 
време министър по екология в правител
ството на Сърбия беше нашенецът Йор
дан Алексич. Според него екологията е 
изграждане на инфраструктурни съоръ
жения и обекти, с цел да се повдигне стан-

инва- име.
чо-

влачихме десния крак с помощта на па
терици.

И тамън някак пребродихме бедст
вията. сполетя ни нова неволя. От дос
товерни извори научихме, че БРАТСТ
ВО предвижда и нашето име за награда 
по случаи юбилейното тържество. Сър
дечно благодариме на издателския коле
гиум за честта, обаче досегашният опит с 
юбилейните признания малко ни трево
жи.

иална ек-

Майчин език...
Този извлек съпоставяме с думите на 

млада лекрка, родена в Димитровград, 
която измъмри племенника си: ”Да не си 
посмял пак да повтаряш думите, които 
слушаш от баба и дядо на ра 
шопски език, чуваш ли?” Дамата е за
бравила, че на тоя "развален” език са въ
зпитавани, освен нея, майка й и баща й, че 
на тоя език е отглеждана и кравата, с 
чието мляко са я хранили като пеленаче

дарта на гражданите...
- Ако се намери днес автор, който яс

но и разбираемо да обясни що е екология 
- заяви преди три години д-р Д. Бйелетич, 
ръководещ Завода за учебници в Бел
град, при подписване на протокол за сът
рудничество с БРАТСТВО - незабавно 
да пренесе мислите си на хартия. Обе
щавам, че моето издателство ще издаде 
написаното за три дена и богато ще въз
награди автора.

В последно време скорострелно се из- 
люпиха неизчислимо множество "компе
тентни” еколози - архитекти, лесничеи, 
социолози, икономисти, медици и под. 
(биолозите са чушнати в страни), но ни
кой "еколог” не се осмелява да се отзове 
на позива на г-н Бйелетич...

Зловещ опит

Божичко, дали след получаване на 
грамота от БРАТСТВО ще имаме ща
стието приживе да дочакваме обнародва
нето на нашата книга за Поганово?

Ностомания, носталгия...
Д-р Сава Петрович, сръбски военен 

лекар от втората половина на миналия 
век в книжката си "Ностомания” напи
сал: ”Ако старшия забсляза, че някой от 
войниците тъгува за дом и роден край, 
незабавно да му даде отпуска, нежели да 
го наказва. Понеже тъгата за раздяла от 
семейство големи вреди нанася на здра
вето.”

зваленне им

и че на тоя език е играела тропливи игри 
с други деца от махалата. Не забелязваме 

е засегнал

А как звучи, колко интимен и топъл е

Силата на носталгията силно ни де
монстрират двамата видни сътрудници 

БРАТСВО - г-жа Л. Нейкова и г-н В. 
Вацев - в прекрасните текстове за Цари
брод от тяхното детство и младост.

След Втората световна дерекулчанин 
живущ в Ниш отвел синче родено и рас
нало в големия град, да го запознае <— 
гановски манастир. Направили и разход-

КИКО НЕ СЕ ОЖЕНИЛА КАКА РАДАна
(Откъс от ' Бурел”)

С кака Раду бемо комшии е. Она е од Скървеницу. Кико мома е бгеха млого 
убава и силна: пълиу заслапу вреиу с круше згьрне и носи подмишку кико кока 
носи маче.

По селата доодил бирник от Цариброд, минул и през Скървеницу. Он 
чиновник човек, облечен но грацанск! и. АСхого аресал кака Раду. На едпу 
Цветшщу на собор у Цариброд отишла кака Рада с момсте. Бирникът г'и 
сретъл и г'и. покачил у и и пагоейе. Седли. Поднесли им сладко, незшем од кикво, 
ама на иослужовник. Падло се най-напред да си узне кака Рада. Ар по ама она 
до тъгай не видувала шеквойа нещо и не посмеяла да узне, да не се посмети 
и рекла:" Йа теквойа не йедем..." А дружете си грабпуле по ложиче од благото, 
и на »Су млого йу се дойело, ама нема накуде... Бирникът видел све и после 
казал: "Млого е проста, не е за мене..." - и йу манул...

Миналата седмица се срещнахме с 
приятеля Братислав Грубач, сътрудник 

Републиканския завод за охрана на 
"Чичко Спас - казва Бане -

на
природата.
Заводът ме ненадейно обвърза с непо
силна задача. До края на този месец, де
кември, да изготвя ново подходящо про

за абсолютна защита 
амбиент, окръжващ Пога- 

Скупщината на Сър
на една от

с Ло

ка до Заградье, детето да види що е сто
летна букова гора. Стреснат от горската 

влагата и тишината, малчу-ектопредложение
на природния 
новски монастир. 
бия трябва да приеме проекта 
първите следновогодишни 
помогнете ми, Вие добре познавате тези

мрачевина, 
ганът покъртително ревнал и родители
те били принудени бързо да го върнат 
назад в Ниш, на асфалта. Не минало мно
го, на малкия градски герой на възвратни 

дошел роднина-връстник от Дере- 
кула. Трясъка на автомобилите и трам
ваите и уличната глъчка така изплашили 
безобидното селянче, че с плачна молба

сесии. Моля,

КИКВО ПРАИЛ ДЕДА КЪРСТА НА 
МАААЕ ГОДИНЕ

гости
краища”

Неочаквано се оказахме в твърде не
ловко положение. Стават вече две годи- 

съчинихме обширно описа
ние на Погановски монастир и окрз.ж- 
ващия го природен амбиент. Рецензен
тите - четирима университетски профе- 

хвалби и насърчения 
. За съжале-

(Откъс от "Бурел")
V Горни Търг/ирци у Неделище живсял Кърста Йоиин. Он сс оженил за 

Латинку од Панайотови у Плачи* и дол. Родил три деца: Лазар, Наета и Мара.
у Аолни Търн'арци живеял Моца на деду Рану син. Он вил кърстен Сокол, 

ама одмилос м окали Моца. Бил граматурън човек, ропуХес на длаку, е голем 
нос За нега раенраяли, дека другарувал с гаволе: ното време, кига имало 
сприйа, он бил излазил надвор и лудувал с навийете. Моца се оженил за Русу 
ад Д»л'яу НсвХу, ад Чолини. Она бала млого сиромашка, а Моца бил богат, 
имал млого имот и затова она га узела. Моца и Руса родили три деца: Танка,

Божил и^ ^ заХубила с Кърсту... Избегали у Пирот и там зажи-
вейали. Остайили дом и деца и избегали...

Те тека е било. И тъгай е имало нередна Хубав, алш имало деца. А сега 
има млого "Хубов' - младите нойу од йутром до вечер за л уоов, ама деца - 
нема... Аеда Кърста праил Хубов, ама праил и деца...

незабавно да гони откакто накарало родителите 
върнат в родното село.

Всеки милее за люде и окръжие, с 
свикнал. Затова ма младите иок- 

възди-
които е
олелия са странни носталгичните

възрастните за извървяното ми- 
К а за ното сс отнася и за пиопсритс- 

БРАТСТВО, които с неж

ен пълни ссори -
ръкописът да се обнародва 
ние издателствата осиротеха 
то на книгата замря. Ако отстъпимс на- 

Банс, целият ни многогоди- 
труд ще се окаже напразен ^ ^

шки на 
нало

и печатане-

журналисти па 
ни ламенти 
първите крачки на издателството.

Дума-две за уличните названия 
Гореспоменатият д-р Сава Петрович, 

учен и доброчииител много задъл- 
град Ниш.

възстановяват спомените записаното на 
шен
/цс му помогнем... дозира но 
ственото запазваме за по-харни издател-

. Все пак,

ски времена.
Във връзка с нашия ръкопис още 

що ни измъчва. Четем по вестниците: 
едикой си художник, артист, поет, учен, 
общественик получил признание за жиз-

не- като
жил сръбската култура 
Между другото, обнародвал е и огромна 
книга "Флората в околността на Ниш

на
(Записал Р. Любенов)
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ЮБИЛЕЯТ КАТО ПОВОД

40-ТЕ ГОДИНИ НА "БРАТСТВО" ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, 

”БРАТСТВО”!КОГАТО ЛИНИЯТА 

НЕ ВИНАГИ Е 

ПРАВА...
Пише: Велибор 

Райков•гивния отговор на Кара
иванов, студентите надя
доха от канцеларията му 
без каквото и на било възражение. 
"Другарю Караиванов, аз донасям само 
щастие, а Вие нс зарадвахте тези момче
та..,”, предпазливо наруших тягостното 
мълчание след епизода със студентите. 
Той помълча малко и каза: "Щом е така, 
няма да ти нарушавам континуитета. Ще 
им продължа стипендиите...” Ще ми бъде 
драго тези нашенци да се обадят на ”Браг- 

помнят споменатата

Пише: Алекса 
Ташков

Лз и "Братство раснахме заедно, аз до 
пенсия, а моят любим вестник - до иисо- 

... "Глас на българите в Югослав-чииитс
пя”, "Свобода", "Братство”, "Другарче”, 
"Мост** - те ми помогнаха да не забравя 
кой съм и откъде съм. Четях ги и сът- 

тях от основаването им. Пред-

джелес, неговото желание беше по въ
зможност да се добере до вестника. Ед
ин градннчанин, близък па дядо П.ора 
пое топа задължение и доколкото ми е 
познато, го е изпълнил.

За нашенците по различните гра
дове и краища па страната няма да го
ворим. Много техни писма са се намер
или на страниците на нашия вестник. 
Така че и след 40 години нашият пест

ен остана ИЛIII, незав-

Лко в Димитровград срещнете слу
чаен Минувач на улицата и го попитате 
чете ли "Братство”, голяма е вероят
ността да отговори положително. Лко 
обаче попитате някой, заемащ някак
ъв и малък пост, обикновено ще по
лучите отговор, че не го чете. Но при 
малко по-непосредствен разговор и с 
едните, и с другите (особено с другите), 
ще разберете, че те абсолютно са 
запознати със съдържанието на вест
ника. Почти също е отношението и 
когато трябва да се каже нещо за вест
ника. Защо не искат да попаднат на 
страниците на вестника, особено ако 
изявлението им ще понесе поне малко 
отговорност? Един оз' възможниз'е от
говори е във факта, че във вестника 
все пак остава писана следа, която 
може да се прочете след една, две... де
сет години.

За разлика от такива другари и го
спода, мнозина нашенци милеят за из
данията на нашето издателство.

Един наш земляк от Висок, юрист 
по професия, който живее и работи в 
Нови Сад преди почти година ми се 
обади с молба да му обезпеча поне два 
броя на "Братство”. Една от дъщерите 
му се омъжила в Чикаго (САЩ) и той 
трябвало да замине там, та да й отнесе 
и "Братство”.

Когато преди година и нещо напра
вих запис за срещата ми с дядо Гьора 
Нововереца от Брайковци, който жи
вее също в САЩ, недалеч от Лос Ан-

рудпичех и 
шествениците на "Братство” бяха недоно-
счета, защото малко хора имаше в редак
циите им и нямаха собствени помещения - 
например в сградата на ”Глас на ул. Вла- 
йковичева” в Белград на Тлас на бълга
рите” бяха отстъпени две малки стаи. 
в тези малки помещения се решаваха жиз
нени вз.проси на много хора, предимно мл
ади. В едно от зях през 1956 година аз до
несох щастие на трима студенти от нашите

Но и ство”, ако още
случка.

Вестник "Братство” чета още от два
надесетия му брой, който пазя и до днес. 
Сътрудничеството ми в информационните 
средства на българското малцинство в Юг
ославия бях схванал като земляческо и мо-

иик всс пак 
ненмо дали искаме явно това да см при
знаем или не. Само има нещо в нас, 
тукашните, нещо необяснимо, което 
ни кара просто да се срамуш 
кои наши постижения, а "Братство”

краища.
Това помещение беше и приемна кан

целария на Иван Караиванов. Веднъж ре- 
ших да отида при Караиванов без да му се 
обадя предварително. В коридора заварих 
трима студенти, които водеха жива дис
кусия във връзка с факултета и стипенди
ите... Прередих се, влязох при Караиванов 
и го поздравих по войнишки, защото знаех, 
че е бил полковник на Червената армия. 
Озарен и засмян, той за миг се върна в 
младостта си, огледа въздухоплавателната 
ми униформа и задържа погледа си на зна
ка на летците. "Седни, каза, да завърша 
разговорг^със студентите, пък после ще си 
поговорим на спокойствие..." Студентите 
застанаха пред него като млади войничета 
пред генерал и изнесоха проблема си. Ка
раиванов стана от мястото си, пристъпи 
към тях и строго им подвикна: "Ами защо 
не учите, бе? Няма стипендии за лентяй- 
ство и затова ще ви бъдат отнети стипен
диите... Свободни сте!” Попарени от нега-

1ме от ня-
ра лно задължение, но напоследък то поза- 
глъхна. Навярно, и преди се е случвало да 

"подсещат” М. Младенов, Дж. Игня- 
тович, Караиванов, както сега ме "подсе
ти” и Д. Рангелов. За сегашната редактор
ска политика на вестника имам само по
хвални думи. Рубриките му са разнообра
зни и добре конципирани, което в някои 
периоди не беше така. Пишеше се безин
тересно и като че ли по поръчка. Радва ме 
фактът, че в "Братство" пишат и го четат 
голям брой млади. Фотографиите са от
лични, а на авторите им, наред с похвалите, 
препоръчвам да се опитат да повишат ка
чеството им до нивото на художествения 
израз. Похвали и за карикатурите, въпре
ки че понякога те не съответстват на тек
ста (чичо Божо все още не се е уморил!).

И накрая, както и в началото: Честит 
юбилей, "Братство”!

каквото и да е, все пак е постижение. 
Е, наистина, нс винаги и ние сме били 
"на линията", честно да си признаем.

ме

Но честно да си признаят и други, че нс 
са ни нападали оправдано. Ввинаги

нашия статут пише, че "сме извънпар- 
тиен, обективен вестник...". Как тогава 
винаги да бъдем "на линията”, ако тя 
не винаги е права?!

Но нека в деня на 40-годншнината
да не мислим за такива и подобни неща. 
Нека в мислите ни са тези, чиито при
мери посочихме в началото на текста, 
пръснати по света, в страната. Защо
то, ако мислим за тях и ако пишем вест
ника за тях, той ще съществува. И ще 
дочака още годишнини, дори и по-зна
чителни от тази. С някои от нас или с 
други, млади, по-талантливи от нас. И, 
дай Боже, по-смели от нас.

В чест на великия юбилей 40 ГОДИНИ С ” БРАТСТВО”
През далечната 1949 год, бях уче

ник в първи клас на учителската школа 
в Цариброд. По това време вестниците 
се продаваха от стари хора из улиците 
на града. Забележителен между тях 
беше Света Пилето, който имаше 
писклив глас и беше ми симпатичен да 
го слушам, като викаше: "Глас на бъл
гарите, Глас на българите”. Отначало 
си купувах вестника и го занасях в мо
ето родно село, Ясенов дел. Баща ми 
беше грамотен и го четеше. Моите ясе- 
новделци бяха радостни и щастливи 
със самия разносвач Пилето. Той често 
дохождаше в Ясенов дел при една 
жена, служителка в училището. И той 
даваше на учениците по няколко броя 
от вестника. Вестникът ми беше пъте
водител в онова тежко време. Силно

въздействия върху 
моето политическо 
определение да зас
тана на страната на 
югославската поли
тика през времето на 
информбюровската 
политика. Но до пъ
лен развой и разцвет 
вестникът стигна когато името "Брат
ство”. Станах даскал, отидох на служба 
в Ясеновдел, Бучи дел, Ракита, Берпн 
извор, Нашушковица и Звонци и ви
наги съм другарувал с "Братство". 
През 1965 станах задочен студент по 
български и сръбски език на ВПШ в 
Ниш. Тук имах възможност редовно да 
посещавам редакцията на "Братство".

"Братство”. 
Дядо ми Цветан, няко
гашен социалдемокр
ат, беше още жив и от 
него съм чел и "Глас на 
българите". После той 
донасяше "Братство”, 
а и баща ми го четеше 
редовно. Сега аз. Е, да 
си призная, през посл
едно време някой брой 
и пропускам, имам си 
друга занимация, внуч
ката. Но без обида, има 
неща , които не ми ха
ресват, но за тях няма 
да говорим сега. Ще ти 

кажа, че "Другарче” и "Мост", особено 
"Мост” не пропускам.

- А какво стана с радиото?
- Продадох го! Но за същите пари ку

пих транзистор "Орион" , за да може и в 
Поганово да се слуша, тъй като там тогава 
все още нямаше ток.

Милко, един от нашите ревностни чи
татели, вече 35 години е жител на Дими
тровград. Има хубава къща до новата дет
ска градина н като инвалид втора кате
гория работи в "Ниш експрес". Пътува на 
работа с рейс до Ниш ("Пет часа пътувам- 
четити работя. "Експрес" не може без ме
не!”). Съпругата му Лена е учителка, дъ
щерята медицинска сестра, а синът е аб
солвент във ВИФ. От Милко сърдечна 
честитка за годишнината ни.

МИЛКО МАРКОВ 
помня когато като гим
назист живееше отсреща 
нас при баба Люба. То 
тогава отсреща и около 
нас живееха много уче
ници на квартита, но Ми
лко го запомних по една 
случка, поради която то
гава, а ето и сега се на
мери на страниците на 
"Братство".

Тогава, през 1959-60 
г. Радио Ниш организира 
викторина стри въпроса, 
от които си спомням са
мо един - кога Цариброд 
е преименуван в Димитровград. Милко 
тогава спечели първа награда, радиоапа
рат, производство на тогавашните "За
води РР" от Ниш

- По това време това беше както днес 
да спечелиш телевизор и видео заедно, ка
зва Милко. Радваха се не само моите сък
вартиранти и роднини, но и целият комши- 
лък. То тогава радиоапаратите наистина 
бяха малко. Веднага дойде журналист от 
"Братство”, което аз вече редовно четех, 
(то тогава май нямаше човек, който да не 
чете "Братство"), струва ми се, че беше 
бата Божа. Казах му какво ме попита, а 
той ми отвърна: "Братми, не се безпокой, 
ще го накитим екстра!”

- И сега ще го накитим, не бери гайле!
- Няма нужда, самсгти казвам как бе

ше. А беше така, когато ме питаш редовно

ли чета

Йордан
Миланов
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ХУМОРЪТ И САТИРАТА В 99 БРАТСТВОХуморът и сатира
та заемат видно място 

вестник Братст- 
още от първия му 

брой,през 1959 година. 
Както и за другите 
нрово-тематични обла-

и Моля, без докачение”.
Така. както рисунката е първото изо- 

оретение 
потеклото си

тора Методи Петров, т.е. новогодишния 
брой за 1995 година. Това 
33-годишен период, факт, който 
себе си е

ма недомлъвки, обикновено неговият де
виз е ”що на ум - то на друм”, но умее 
понякога и да закамуфлира критиката си, 
”да га усукуйе”. Макар че авторите му 
са различни, както и темите, но всичките 
са се придържали към основната физ
иономия и специфичния характер на ге
роя. За популярността му свидетелства и 
фактът, че огромното мнозинство от чи
тателите го възприемат като съвсем дей
ствителен човек, когото могат да срещ
нат като тръгнат към ”Гациното” .

Смятам за истинско попадение и ко
микса ”Асен пенсионера”, който зае мя
стото на ”Бай Онзи”. Разбира се, той не 
притежава графическото умение и сим- 
патичността на предшественика си - Бай 
Онзи, но и той е типичен герой от нашето 
време и съвсем подходящ начин да се 
посочат неща като нередовните и малки 
заплати и пенсии, до невиждания натиск 
от страна на поборниците за новия све
товен ред.

От постоянните рубрики на послед
ната страница на "Братство’, включител
но "Карикатурен екран” и непостоянни
те, каквито са "Моля, без докачение”, 
"Нашенски историйки”, вицове и хумор
истично-сатирични стихове допринесоха 
за това многобройни читатели да започ
ват да четат "Братство” тъкмо от после
дната страница. Те несъмнено се наре
ждат сред най-популярните и когато ня
кога бъде написана по-пълна история на 
"Братство”, главата за хумора и сатирата 
несъмнено ще заеме едно от централни
те места в нея.

във
во”

е един почти 
сам по

на човешкия дух, от което води 
- и писмото, като една ис

торическа придобивка, така и карикату
рата е първата хумористична лястовнчка 

Братство”. Още

показателен за неимоверно 
богатия дух и енергията на автора му. С 
рисунки у думи Бай Онзи броди из ули
ците и духовито, но своему коментира 
явления и човешки поведения. Във фо
куса му са и политици, и директори, но и 
обикновени хора, продавачи, касапи, ад
министративни работници, селяни... От

Пише: Момир 
ТОДОРОВ

жа-
в в първите броеве насти, и за хумористично- 

сатиричните материали във вестника мо
же да се каже, че си имат свой особен 
развоен път от оригиналните, дори пион
ерски начинания, до постоянните рубр
ики, които обособяват самата физионо
мия на вестника.

Отдавна

вестника са поместени карикатури на 
Марин Младенов, Момчнло Андреевич, 
Богдан Николов : 
ални за времето си теми -

и други автори, с акту- 
изграждането 

на страната, индустриализацията, кому
налните и 
блеми в селата

време на време той се отбиваше и в Бо
силеград да обмени дума-две с побратима 
си Бай Вене за тамошната обстановка.

Предшественик на рубриката ”Ман- 
чин рабуш” беше ”Бай Джора”, за да за
живее със сегашното си име от 437-и бр
ой през 1970 година, най-напред на седма 
страница, а от 452 брой през същата го
дина завинаги се настанява на последната 
страница.Почти цели 30 години "Манчин 
рабуш” отбелязва всички негативности, 
смешни, необикновени и сериозни слу
чки и постъпки, човешки маниери, както 
и световната политка. И той е най-често 
в Димитровград, но от време на време се 
отбие и в Босилеград, в Бабушница или 
при него гостуават кумове и побратими, 
за да обсъдят най-важните жизненотреп- 
тящи въпроси. Въображението на худо
жника изобрази Манча с тояга, на която 
засича рабушите си, което подсказва, че 
за разлика от Бай Онзи, става дума за 
човек от село.

други градоустройствени про- 
---- 1 и градовете, земеделие

то... Жанровото разнообразие се обога
тява с течение на времето, за да се стигне 
до цялостно оформяне на последната ст
раница на вестника с постоянни

е известно, че хуморът има 
особена роля не само да разтоварва, об
лагородява и да обогатява духа , 
има и особена

но си
терапевтична роля. Хумо

рът и сатирата са своеобразен коректив, 
мерило за правилност - индивидуално и 
колективно. С хумористично-сатирични
те материали се осмиват и дамгосват яв-

п вре
менни рубрики, предназначени специал
но за хумористично-сатирични матери
али.

Дълго време особенен специфичен 
знак на Братство” му придаваха два ти
пично наши героя, два прототипа на хо
рата от нашите краища с всичките си по
ложителни и отрицателни качества- Бай 
Онзи и Манча. И докато самото име на 
главния герой в комикса подсказва, че 
това може да бъде всеки от нас, т.е., че 
това е събирателно име за анонимния ге
рой от народа, Манча е нещо подобно, и 
същевременно - съвсем специфичен об
раз. Той е именно онзи, който "удря ре
зките”. Комиксът "Бай Онзи” датира от 
1960 година, по-точно от 33-я брой на ве
стника от 16 ноември и ни засмиваше, 
като същевременно ни караше да се за
мислим дълбоко чак до смъртта на ав-

ления и постъпки на хората, взаимоотно
шенията им, слабостите и пороците, зна
чи всичко онова, което е универсално за 
всички времена, както и онова, което е 
специфика на отделна група хора, общ
ност или среда. В това именно се състои 
и специфичната роля на "Братство”, ре
ализирана с по-голям или по-малък успех 
през изминалите четири десетилетия. Ве
стникът има хумористично-сатирични 
материали и рубрики, с които по нищо не 
отстъпва на всички други съвременни ве
стници - карикатура, стрип, виц, хитро- 
умна шега...Трябва да се отчете обаче, че 
той си има и нещо особено, нещо ориги
нално и неповторимо - "Манчин рабуш”

Манча е хитър шегобиец, който умее 
да види, да чуе и да разбере правилно 
онова, което едва ли би могъл да забе
лежи обикновеният човек. При него ня-

ПЕТ ГОДИНИ БЕЗ КАРИКАТУРНОТО ПЕРО НА МЕТОДИ-МЕТО ПЕТРОВ

НЕЗАМЕНИМИЯТ БАЙ ОНЗИ
Крилатите думи, че "Който го няма - без него може” са с деха жив интерес. Многобройни читатели не-

веднаж са казвали, че започват да четат ”Бра-орязани криле, когато става дума за световноизвестния наш 
карикатурист, илюстратор и художник Методи Петров. Има тство от Бай Онзи , въпреки че се поме- 
таланти и творци, които никой не може да замени. А тяхното стваше на последната страница. Достатъчно е

да сс прелистят старите течения на вестника иотсъствие е огромна празнота.
И като карикатурист, и като илюстратор, и като художник, Кой знас за кой път да се убедим, че образът

остава незаменим. Неговият ко- Бай Онзи и днес е твърде актуален и жив. Мнозина читатели
съкровено пазят изрезки на Бай Онзи или карикатури, което с 
най-убедителното доказателство за нспрсходността на кари- 
казурното перо на Петров.

А неговите карикатури се помнятотТорон го през Белград, 
Скопие, Габрово, Истанбул (и много други столици и градове) 
до Токио. Винаги актуллни и винаги ратували за ио-голяма 
човечност, толкова необходима па днешната епоха и днешния

Методи Петров
на

Метб Петров и занапред си
”Бай Онзи” и неговите карикатури близо 35 години бу-микс

-ЗЯръРШи ЛЧ ТйОЯ

- Д"
- ГК-ЯКЗО.
-/ПОбТО Iа лМЧШЕСГ&О човек.

Вече възрястии хора с особепя любов н пиетет в детските 
съхрпнявят многобройнитс илюстрации па Методиси спомени

Петров към стихотворения и разкази или пък по четина, пръ
снати в над 70 учебника и книги.

И сто защо в кръглата 40-годиншина

Тази карикатура е наградена в Тренто 
(Италия)

на "Братство” за 
Методи-Мсго Петров си спомняме с дълбока почит п уаа- 

Можс би това е най-удобният момент да се актуализира 
идеята за издаване па сборник карикатури и отделна

”Бай Онзи”. Поне толкова са му длъжни и вестникът, 
и издателство "Братство .

жепис книжка па
комикса
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ЮБИЛЕЯТ КАТО ПОВОД
КОГАТО БЯХ МЛАД ЖУРНАЛИСТ ВЪВ В. "БРАТ
СТВО"ПЕРИПЕТИИ МЕЖДУ 

ДЕЙСТВИТЕЛНОТО И 

ЖЕЛАНОТО
МАЛКО ИЗВЕСТНИ 

СЛУЧКИ ИНТЕРЕСНИ
----------- —---------------------------—1 Пише; Веие ВЕЛИНОВ

Пишо; Матоя АНДОНОВ

дяволитата жена му казала: "Видя ли как 
изплаших твоя колега...”

ПРОДЪЛЖИХМЕ СТРАНИЦА!?
Някъде през 60-те години, при един 

"поход** срещу "Братство", беше стигнал 
отговор от Общинската скупщина в Ди
митровград на една статия. И с писмо, и 
по телефона беше подчертано, че не смее 
да се зачеркне пито думичка. На Стефан 
Николов и на мене се падна да издаваме 
този брой. В печатницата се изправихме 
пред нерешим проблем: трябваше да се 
съкратят пет-шест реда, за да се помести 
написаното.

Търсихме одобрение, обяснявахме, че 
никак не бива да пренасяме за толкоз ма
лко материала и на друга страница, но от
говорът гласеше - не може! Като нямахме 
друг избор, извън всички журналистиче
ски правила продължихме страницата, за 
да се побере статията-отговор изцяло. 
ОСТАВИ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

От селското стопанство трудно се из
карва хляб, дори и когато се пише за него.

Пратихме по редакционна задача един 
колега да пише на селскостопански теми 
от Босилеградско. Той нарами фотоапа
рат, пъхна бележник в джоба и - в Босиле
град. Като отишъл в едно близко село, 
поискал да направи снимка на бик, който 
се мотаел около обора. Покачил се на 
плета, който ограждал тора и докато да 
щракне, бикът го подгонил, а той, изпла
шен, скочил от плета и затънал в тора...

ПОГАНОВСКИТОК

СИ съд във Враня. Сетне, когато бях по
лучил съдебната призовка, ме срещна 
управителят, откара ме на майната ми 
и ми се закани: "Чу те гоньим до дупку, 
та и иманьето на бащу ти нема да ти 
расправи!"

Редакторът Мики бе разбрал за де
ликатното положение, в което съм по
паднал, и след една среща с управителя 
тъжбата бе анулирана.

По-късно агрономчето стана упра
вител, а дотогавашният управител се 
пенсионира. Сега и с двамата сме добри 
приятели, защото в момента, за който 
разправям, всеки си преследваше сво
ята цел, а аз като журналист в случая 
несполучливо търсех истината.

ЦЯЛ КОМИТЕТ С АВТОБУС НА 
СЪД

В една маратонска партийно-поли
тическа препирня в Общинския парти
ен комитет преди около две десети
летия и половина четирима видни бо- 
силеградчани бяха провъзгласени за 
виновни. Това означаваше, че секре
тарят и началникът на Общината, ди
ректорът на Здравния дом и директо
рът на "'Слога" трябва да бъдат изклю
чени от партийните редове и сменени 
от постовете им. Така единодушно бе 
заключил Партийният комитет, аз 
така го написах във вестника, а после 
четиримата ме изправиха пред Окръж
ния съд. Те предоставиха на съдията 
написаните и подписани от партийния 
секретар заключения, в които факти
чески не се споменаваха имената на па
ртийните "грешници"! Значи, лъгал 
съм.

Бях 20-годишен, когато преди 35 го
дини станах професионален журналист 
пъп вестник "Братство”. И оттогава до 
днес отстоявам в професията, в която 
тружениците, както се казва, понякога 
ядат хляб с "девет корички".

Годините, прекарани в "Братство”, 
по всичко са ми най-важни: там учех 
занаята и на практика, поради липса на 
опит, попадах в различни, приятни и 
неприятни ситуации. И именно за ня
кои от тях искам да споделя по случай 
големия юбилей на вестника.

Тъкмо бях новоприет в Редакцията, 
когато редакторът Мики Нейков ни 
възложи на мен и на Маг ся команди
ровъчна задача в Бабушница и Звонци. 
В Звонци тази сутрин всичко се беле
еше от сняг, въпреки че изтичаха по
следните дни на април. Свалих аиарат- 
чето от шията си, за да фотографирам 
пролетно-зимния пейзаж. В същия мо
мент, като поникнал от земята, за ръ
кава ме хвана военен капитан и строго 
ми наложи да му предам филмовата ле
нта, тъй като съм снимил "военен обе
кт". Убеждаването не помогна. Но по
неже нямах опит с този апарат, Матея 
го взе, за да върне лентата в касетката 
и после да я предадем на капитана. Об
аче в апарата "имаше" някаква засе- 
чка, така че по-опитният ми колега го 
отвори и ядосано измъкна лентата, ко
ято аз подадох на капитана. Той язви
телно отвърна: "Нисам знао да ви. но- 
винари, на сунцу развияте филмове!?”

После ни заведе в полицейския уча
стък, там ни взеха личните данни и ни 
наложиха веднага да напуснем Звонци. 
Епилогът бе следният: първата си жур
налистическа задача не изпълних ця
лостно, съдията за нарушения в Ниш 
ме глоби тъй "щедро", че с първата си 
журналистическа заплата едвам се из
платих. Мики се опита да ме спаси от 
глобата, но не успя.

”ЧУ ТЕ ГОНЬИМ ДО ДУПКУ!”
Млад и самоуверен, тъкмо бях за

почнал да пускам корени като посто
янен кореспондент на вестника от Бо
силеград, когато решнх, по следите на 
чутото, да надникна в една земеделска 
кооперация. Вместо управителя, там 
заварих едно младо, но твърде амби
циозно агрономче, решило, както със 
закъснение | 
заеме поста на

В историята на една журналистика 50 
години са и малко, и много. Зависи как ще 
се приеме. От моя гледна точка, българ
ското малцинство в Югославия може да се 
гордее с постигнатото в тази област. Без 
намерение да затруднявам много читате
ля, най-накратко ще разкажа как станах 
журналист, като изнеса и някои неизвес
тни случки и несгоди от тази професия.

Още като ученик и гимназията в Ди
митровград имах влечение към литерату
рата и журналистиката. Първата оставих, 
понеже още тогава имахме повече писа
тели от - читатели, а към втората много 
ме насърчиха някои мои преподаватели, 
сред които най-влиятелен беше Богдан 
Николов. И така, още като ученик запо
чнах да пращам дописки, първо в "Глас на 
българите”, сетне в "Свобода", а по-къс
но и в "Братство", където от януари 1962 
година минах на щатна работа.
ДОБЪР Е, НО ДА ОСТАВИ ВЕСТНИ- 

КАРСТВОТО
На тази професия тогава не се гле

даше с добро око и за това говори и моят 
пример.

Дошъл баща ми при моя класен нас
тавник в пети клас Никола Стефанов да 
види какъв ученик съм. Поговорили си 
малко и накрая Стефанов му казал:

- Добър е, но да остави вестникарств- 
ото... Попаднал е под влиянието на някои 
мои колеги, които се занимават и с жур
налистика.

Получих мъмрене от баща ми, но жур
налистиката стана моя бъдеща професия.
ДА БЪДЕ КАТО ВЪВ ВОЙВОДИНА

В годините на социалистическото из
граждане често пишехме не така, както е, 
ами както трябва да бъде. Ето една слу
чка.

Това стана през 1966 година. Споме
навам нарочно годината, защото тогава в 
Поганово гъмжеше от народ, а днес има 
60 - 70 старци и баби. Но да се върна към 
темата. От години акцията по електрифи
кация в Поганово не вървеше и не вър
веше. По стар обичай в комитета по елек
трификация се взимаха "благонадеждни", 
които веднага започваха да лепят етикети 
и работата бързо спираше.

Но досетил се Раденко Дунгеров как 
да се разреши проблемът. Отишъл при 
председателя на общината и казал така: 
"Дайте да престанем с досегашната прак
тика, нека ние сами си изберем комитет 
по електрификация бъз съвети отстра
ни.” Председателят го послушал, а Дун
геров още на първото селско събрание 
предложил половината село в комитета. 
Всички били доволни, сплотили се, за една 
година събрали средства и с доброволен 
труд поставили стълбовете по твърде не
пристъпния терен от Поганово през Бан
ски дол и Планиница до Гоин дол. На това 
трасе по-късно се приключили и Бански 
дол и Планиница.

Когато след успешната акция предсе
дателят на Общинската скупщина Манов 
приел Раденко Дунгеров, последният му 
казал:

По съвета на адвоката си писах за 
свидетели всички членове на Партий
ния комитет и понеже всички се от
зоваха, автобусът направи ни закара 
пред съда във Враня.

Бях освободен от отговорност, а 
"виновните" си запазиха партийните 
билети и креслата. Единствено центра
лните вестници дадоха голяма гласност 
на този процес. Тогава разбрах, че има 
разлика между казаното и написаното. 
А истината? Тя е винаги относителна. 
”НА НОВИНАРО РЕБРА ЧУ МУ 

ТРОШИМ”
Веднъж на улицата ме спря мургав 

бабант, с ръце като лопати и сърдито 
попита аз ли съм "новинар". На

лучках, че не ме търси за добро и му 
отвърнах, че съм брат на "новинаро". 
"Найдем ли тай лингур, ребра чу да му 
трошим, оти ме критикувал за баща ми 
у веснико.”

Тогава ми стана ясно за какво се 
касае. Бях ходил в Горна Любата и там 
се срещнах с един старец, който ми се 
оплака, че синът му много го тормози, 
та да го разкритикувам във вестника и 
публично да се отрече от него... Въ
преки че старецът бе упорит, нищо не 
му обещах.

Но сега пред мен бе този бабант. 
който ме търсеше да ме натупа, защото 
баща му се похвалил, че съм го "публику
вал" във вестника. Когато му прелнстях 
купчина вестници, за да го уверя, че няма 
такава информация, едва тогава войн
ственият младеж се отказа да "троши ре
брата на новинаро”.

Един петък срещнах да димитровград
ския пазар директора на земеделска кооп
ерация от Бурела. Питах го какъв е сено- 
добивът в Боровско поле, а той се сму- 
толеви, насам-натам, почна да се оправ
дава, че нямал при себе си сведения... За 
беда, напомних му, че във Войводина и 
Поморавието сенодобивът е 3000 кг от 
декар.

- Е, слушай момче, пиши, че и при нас 
е толкова... Защо пък ние да сме по-назад!

ИМАМ ДА ПРИКАЗВАМ С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Любопитството понякога може да е от 
вреда, за което свидетелства и следната

разбрах, на всяка цена да 
—- "неграмотния" управи

тел. И започна агрономчето надълго и 
нашироко, с много подробности да 
разправя за "греховете" на управителя. 
Аз слушах и записвах. Сетне 
във вестника информация с изключи
телно остра критика срещу управите-

ме
слУЧ ка.

Братство” се печаташе в "Графика” 
в Пирот и един след обед с колегата Бог
дан Николов бяхме тръгнали на "пре
лом". Щом се качихме във влака в Ниш, 
забелязахме, че в купето до нас седи сама 
една хубава жена. Не издържах и минута, 

веднага я попитах дали може да седна до 
нея и да й правя компания. Тя ме прие. 
Попитах я откъде идва и за накъде, а тя ни 
пет, ни шест - а направо: "Бях тук 
шката болница... Два месеца лежах на ин- 
фективното..."

Охладих се. За да се измъкна

ми

написах

ля.
а На заседание на кооперативния съ

вет управителят "стиснал" агрономче
то и то отрекло, че ми дало каквито и 
да е данни във връзка с публикуваната 
информация. Било взето решение да 
ме дадат под съд, в случая в Окръжния

- Другарю председател, Поганово 
може да електрифицира още две села, но 
с хората трябва да се постъпва правилно и 
справедливо!

в ни-

от по
ложението - спаси ме присъствието на то
гавашния председател на Димитровград
ска община Стоян Наков. Казах: "Божо,
моля ти се прави компания на другарката, 
а аз ще отида по-напред, за да си попри
казвам с Наков.” И какво - Божа дошъл, а

Карикатура: Момчило Андреевич
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1РЕЗПРИЗМАТА НА "БРАТСТВО"

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА СЛЕД ДЪЛГОТРАЙНАТА ДИЛЕМА ИМА-НЯМА НА
РКОМАНИЯ В БОСИЛЕГРАД

ЕДНИ КРИЯТ БОГАТСТВОТО, 

ДРУГИ СИРОМАШИЯТА СИ РАЗКРИТИ И 

НАРКОТРАФИКАНТИ
:'

бедата хопагз ппе ЮТ° оезпаР1,,,,,е 11 неизвесността дали ще преодолеят 
приятели и потно» ХЯ да сс ЛРУЖЯТ> да с» идват на гости « Забравиха се
веселби Р ко1,то се пнжДат само на погребения и на псе по-редките

“Дойдат времена, 
будали проговорят, 
млъкнат, а фукари се обога
тят , пишеше на времето Иво 
Андрич. Тези думи са актуал- 
ни и сега в навечерието на но

вото столетие. Поради войните, които прежив
яхме и спадането на жизненото равнище на поч
ти всички слоеве, хората станаха мълчаливи и 
недоверчиви. На повърхността на събитията 
изплуваха страдания, престъпност, бежанци, 
омраза, беда, алкохолизъм, наркомания...

Някогашните дребни удоволствия изведнаж 
станаха пусти желания. Откакто рязко започна 
да спада жизненото ни равнище, хората все по- 
малко другаруват, не си идат на гости едни у 
други, съседите се поздравяват само с кимане на 
глава и едва ли заедно изпиват кафе. Може би 
за това е виновна и нашата традиция 
талитетът ни на гости да не се идва с празни 
ръце. А и домакинът е изложен на разноски.
Дори и приятели и роднини не се виждат. Сти
гна се дотам, че веселбите, които са все по- 
редки, а по масовост все по-малобройни, н по
гребенията станаха почти единствените възмо
жности и места, където хората повече се ви
ждат. приказват и дружат. В такива неофициа
лни разговори се води политика, всеки от свое 
становище посочва причините за онова, което 
ни сполетя, посочват се пътища за решаване на 
проблемите, някои псуват властта...

Онова, което се чувства и което учудва, е 
настояването на хората възможно повече да 
крият собствената си сиромашия. Без оглед, че 
нашите стари казват, че три неща на тоя свят 
-любовта, кашлицата и сиромашията - не могат 
да се скрият, те с нежелание говорят, че едвам 
свързват краищата и че младите майки 
с детето си да минат край магазин с шоколади.

• В момента не е известно по кои канали пристигат наркотици в 
Босилеград • Оповестява се обединяване на силите за борба срещу 
това обществено зло

Учудва не само настояването възможнокогато по-умни за- вече да се крие собствената беда, но и собстве
ното богатство. И онези хора, които честно са 
го създали, го крият от очите на обществено
стта.

Пише:
Васко-Божилов Дълготрайната дилема има-няма наркоманият в Босилеград най- 

сетне е разрешена: тук има не само наркомани, но и наркотрафи- 
канти. Сега вече е напълно ясно, че досегашните правантивни 
мерки са били недостатъчни и че последиците ще бъдаТ катас
трофални, ако всички компетентни структури не започнат 
борба срещу това зло.

Разбира се, това, което може да се крие, и 
това, което може да дразни очите на различни 
крадци, мошеници и фукари.

А фукарнте, които нечестно се обогатиха 
или се обогатяват, са съвсем друг случай. По
край останалите затруднения, те представляват 
една от по-сериозните спирачки за излизане от 
сегашната криза. Мнозина от тях обаче успяха 
да разберат, че въпреки огромното им богат
ство и обществена мощ, ги очаква най-тежкото 
наказание - забравата. Нямат вече доверие ни у 
собствените си деца, че това ще направят след 
тях, и някои още през живота си строят разко
шни гробници, приличащи на мавзолеи. Искат 
да останат незабравени. В бягането от забра
вата обаче оставят съмнение как са натрупали 
богатството.

„ТРЕВА” И ОТ ГОРНА ЛИСИНА
Че наркотици не само се употребяват и препродават, но най- 
вероятно и произвеждат на теритирията на общината, показаха 
неотдавнашните акции на инспектори на Секретариата по вът
решните работи от Ниш и на Отдела по вътрешните работи в 
Босилеград. Инспекторите от Ниш открили при Томислав Сто
именов (25) от Босилеград 750 грама марихуана. Колегите им 
пък от Босилеград открили 900 грама , също марихуана при Сла- 
вомир Методиев от Горна Лисина. Узнаваме, че той 
произвеждал, както казват наркоманите, “трева” в селото си. От 
официалните органи във Враня узнаваме, че и двамата са били в 
тридневен арест и че срещу тях са заведени углавни дела

и ман-

От различни източници узнаваме, че още при няколко души са 
открити малки(!) количества наркотици и че наркотични 
вещества консумират повече млади хора. От млади хора, които 
се считат за по-добри познавачи на тази област, узнаваме, че от 
време на време “трева” се консумирала и в кръчми и кафенета и 
че някои подсилвали алкохолните си питиета с определени 
хапчета.

За сегашното ни състояние се изказват или 
тепърва ще се изкажат научните дейци. Всеки 
от свой аспект ще осветли причините и после
диците на кризата ни. Онова, което още сега е 
известно, е фактът, че тежките времена предиз
викаха не само материални, но и душевни съ
тресения. И духът ни отслабна. Някои от хората 
се затвориха у себе си, други се отдадоха на 
проституция, алкохолизъм и наркомания.

В това отношение не трябва да забравяме, 
че всичко има свой край и че всичко ще си дойде 
на своето място. Гаранция за това е народът. 
Той, както казва една мъдрост, е като планина. 
През нея всичко минава - и буря, и години, но тя 
си остава същата и вечна.

Обещах си да се черпя, ако не пиша за поли
тиката. Наздраве!

Босилеградчани, загрижени за децата си, с основание искат да 
знаят къде минава трафикът, т.е. как и по кои канали нарк
отиците пристигат в Босилеград. Отговор на въпроса в момента 
няма. Всички обаче са съгласни, че докато той не се отгатне, 
няма да се постигнат по-значителни резултати в борбата срещу 
наркоманията.

ПРЕВАНТИВАТА Е НЕОТМЕНИМА
Сега бремето на борбата срещу наркоманията носят главно 
полицията и здравните работници. Първите я разкриват, а вто
рите - лекуват, 
бъдат конкретни, тези на лекарите са крайно неизвестни.
Всички, с които разговаряхме, а които по един или друг начин 
трябва да започнат борба срещу наркоманията, изтъкват, че пре
вантивните мерки срещу това зло са неотменими. Узнаваме 
обаче, че превантивата досега не е била достатъчна.

не смеят Но докато резултатите на полицията могат да

БОСИЛЕГРАД

ОСУЕТЕНА 

КОНТРАБАНДА 

НА ДОБИТЪК

“Всяка година пред децата от горните класове изнасяме сказка 
за тютюнопушенето, алкохолизма и наркоманията. Такава е 
запланувана за април, но ще се наложи това да стане по-рано”, 
казва Наташа Димитрова, социолог в основното училище 
"Г.Димнтров” в Босилеград, като допълва, че класните ръко
водители занапред ще обърнат по-голямо внимание 
депнантнп явления при децата. Директорът на училището Тоше 
Александров изтъква, чс не само училищата, а и родителите 
трябва повече да действат превантивно. “С оглед на обстоятел- 

заедпо с родителите трябва да обърнем далеч 
внимание, така че децата никога в живота сп не помислят да 
сумират наркотици", подчертана той. На езнцото становище е и 
директорът на гимназията Гоне Григоров. "Всяка година 
изнасяме сказки пред учениците за алкохолизма и нарк
оманията,а сега в това отношение имаме разширена програ 
11ямаме сведения, че наши ученици използват наркотици", 
изтъква той.

на всички

Работници от Отдела по вътре- 
работи и на Републиканската 

инспекция по пазара в Босилеград са 
най-новия опит за контра-

по-голямоствата,
кон-шиите

осуетили 
банда на добитък от крайграничните 

в Ма-Босилеградска община ма.села на
кедония. В непозволена търговия е 

македонският гражданин от 
Йосим Стоевски, на

заловен
Крива паланка 
когото са конфискувани три юнега, 
които се опитал контрабандно «а пр
екара през границата. Поради непоз- 

търговия съдията за наруше- 
Босилеград го глобил с 1500 

повече е “за-

Здравиия дом и член на ИОПрнм. д-р Крум Накев, директор
Общинската скупщина в Босилеград, казва, чс няма да има 

резултати срещу наркоманията н алкохолизма, който се прене
брегва, ако държавните и обществени служби и органи подят от
делни акции. “Затова ще предложа на общинско равнище да се 

програма за действие. Преди това е нужно да се фор
мира общински координационен отбор, който да координира ак
тивностите па всички органи и организации”, изтъква той и 
подчертава, чс “в ОКО трябва да има представители на

, младежите, синдикатите, черквата, хуманитарните 
|’„ съдебното дело, полицията, социалните и здравни

на
на

волена 
ния в изготви
динара, а 300 динара 
работил” Петър Милев от Карама- 
кипи, който му помагал.

Както узнаваме, Стоевски и още 
един негов компаньон са арестувани 

нелегално минаване на гра-

училищата
организации
работници”.поради

ницата. В.Б.

В.Б.
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8 центъра на вниманието на колегите си в столицата: Делегацията на Братство
в Международния пресцентър на ТАНЮГ в Белград.

Министър Вучич: Ние нямаме 25 милиона долара, колкото
най-големият ястреб от Вашингтон обеща на онези медии, които

ще се опитат да нападат собствената си страна и да хвалят онези,
които ни бомбардираха. Със сравнително скромните си

възможности ние ще се опитаме да създадем достатъчно добри
условия за работа и на "Братство", защото вашият вестник беше

същински глашатай на истината, когато по електронните медии не
можеше да се чуе нито една наша дума .

Александър Вучич: Ние нямаме друг избор, освен да се борим за свобода и независимост и в 
областта на медиите. Истината е непобедимото оръжие, а тя е в нашите и ваши ръце.

- Обещавам, че ще я прочета, макар че много малко време имам за поезия: Министър Вучич приема
ПОПЯГУККЯ ПТ П^МРТв иа Ппоплппагппп ип ин ияшатл

Вашият пример ще последват и много други редакции. 
Благодарение и на материалите в "Братство", агресорите не

успяха да ни накарат да коленичим пред тях.

ш
:'ТЛ .щ хшI

Н. Стоянов: Цели 4 десетилетия "Братство" допринася за стабилността на междунационалните 
отношения в средите, в които живее българското малцинство. Снимки: Кокан Каменов

24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.
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/_ПИРОТСКИ ОКРЪГ - 

ПИРОТ
ПЧИНСКИ ОКРЪГ 

- ВРАНЯ

РАВВ1КА РАНМАСЕ11Т5К1Н I НЕМ113К1Н РВОШОА

1
Т.Е. "БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

2000 година и /Коледа
\честити

на работниците и гражданите

2000 година и Коледа

ЧЕСТИТИ

НОВАТА Г0АИНА 

И К0ЛЕАА
НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА И 

БАБУШНИШКА ОБЩИНА

и /одииеигОе на 

издагнеланЯо ТТ/газис/Ово" ШНА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЯЕГРАДСКА И 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Щ
•• V"

IДИМИТРОВГРАД

и юбилеите на 
издателство "Братство"

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ, 
ЩАСТИЕ И УСПЕХИ

честити ■це!
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕ

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД Новата година 

и Коледа
т

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД

-ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

2000 година и 

коледните й/газнии,и 

и кнТилеи/пе на 

издан1ел сиК?о 

7у[гаигсн1вб

:

* в Бабушница
ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

2000 година и 

(соледнинге й/газници 

и юЯилеиййе на 

издагпелап&о 

" Я/га/понво

честити
еМоЬаша година и /Со-леда

с пожелания за общ напредък и 
по-добър живот на гражданите в 

общината

■ тятяшяяиявят в в я в в т • • ш в в в в • • • я я п ;......
ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

СУРДУЛИЦА

ЛГвлактроприорад» Срв.Ц' 
ок Ел»к1родкстр«вуц»|»!

I Ташсм 1,1*300 п.рот

Делова единица Димитровград

ЧЕСТИТЮШЙ
:С' ->||яЯ8

2000 година и Шл>
на всички консуматори на олектроенер- 

общината и страната ' ;^Д|

ЧЕСТИТИ
ч

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

НОВАТА ГОЛИНА, 
КОЛЕЛА и ЮБИЛЕИТЕ 

НА ИЗЛАТЕЛСТВО 

"БРАТСТВО"
■■■■■■

г-

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА

Н0В0Г0АИШНИТЕ и 

К0ЛЕЛПИ ПРАЗНИЦИ 

и ЮБИЛЕИТЕ НА 

ИЗЛАТЕЛСТВО 

"БРАТСТВО"

гия в

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

/•
■ ш ■

Ля я

м СЪВЕТЪТ НА 
^ СИЛИКАТИТЕ 

■ В БАБУШНИЦА
ЧЕСТИТИ 

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

2000 година и

1$&Я*татл_
ЧЕСТИТИ 

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

Новата година 

и Коледа
ш

с пожелания за успех, щастие и 
трудов завоевания

'Ш
Коледните празници А»’



пътното
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОТ ВРАНЯ

ФИЛИАЛ
-ПИРОТ в

БОСИЛЕГРАДШ честити
ЧЕСТИТИ

На своите партньори и клиенти и на 
всички граждани на Димитровградска, 

Бабушнишка и Пиротска община
честити

3.000 ТОЗМЛАи
коасзлътс тгрАЗ^щиНОВАТА ГОДИНА и 

КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
;

2000 година и 

КоледЖ
на всички граждани в Босилеградска и 

Сурдулишка община, като им 
пожелава миогобройни успехи в 
изграждането на пътните мрежи, 
здраве, щастие и благоденствие

на членовете на партията и иа граждан
ите в общината, пожелавайки им 

щастие и успехиI/
&

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА 
В ДИМИТРОВГРАД

ч%ит^%

Новата година и Коледак Т; >:
‘в

на всички граждани в Димитровградска 
община, поЖелавайки им успехи в раз

витието на общината и лично щастие

ттт' ; ~
-------------------- •,,о=,

ШШШШтСМЛЕ^Р

г ^аТ&отйициги

-шШШМ

ОБЩЕСТВЕНОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"БОР" - Босилеград
Ч№II 1 УУМСО

честити

на работниците и 
гражданите в 

общината и страната

Щз.зОшШ&р НОВАТА ГОДИНА и 
КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ■

:; ■* -

■>? ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Покара
ДИМИТРОВГРАД

■и" глУЬь 
Й1&ЙЙ&

ЧЕСТИТИ е •[5/

ЩШШЖ '. . ■
на своите работници, земеделците, 

потребителите и гражданите бк

у ^ ДИМИТРОВГРАДНова година и Коледа
ЧЕСТИТИДОМЪТ ЗА СТАРИ ХОРА 

И ПЕНСИОНЕРИ В 
ДИМИТРОВГРАД

(51) %м\
Завно лредузейе - Димитровград

сМоЬмШД, ТОфИНСи 

и. +гале^ш4.1ие.
%

•СЗГи Ул. ,
Г« «•»« ЯЯ-С43: Г»

1 :о. т« Л1Щ1-17»:
■ ■:

ЧЕСТИТИ честити

на своите клиенти и на гражданите 
в общината2000 ГОЛИНА и 

КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА 
ГРАЖДАНИТЕЛоЬа Торино, и. Калема.

<И СВОИ РАБОТНИЦИ И

ШШШ..Ш...]
____ А

ГИМНАЗИЯТА В 
ДИМИТРОВГРАД

(
НАРОДНАТА 

БИБЛИОТЕКА В 
ДИМИТРОВГРАД

СЛ ГНЯПУНЧЧ ОДГОВОЯНОШМ
_________,___________________________Дмяпу^ц^д -- Ьч».и Н
1«м»иа1 .очьоал- — .V»»:м с«л. *. я «ПШ ачд СПП

й-ЙГ“ *§

ЧЕСТИТИ
т ЧЕСТИТИ

Новата година :1 

и коледните 

празници

3.000 избила
«■ Згале^ш^ТПе.

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И ГРАЖДАНИТЕ

ШшНОВАТА ГОДИНА и 

КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
И?! ■■■

но своите работници, потребители и на 
всички граждани в общината е искрени

а НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С 

ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР УСПЕХ, РАДОСТ 
И ЩАСТИЕ

с пожелания за успех в живота и 
духовното им издигане
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_,ЙГ1 Кснем И 9ИВ
" 0ЕТЕЯ02Е1МТ1 & К02МЕТ1КА ; | УКА^Е !

[ЖЕМ 4о-°* ТРА,В*'КА! ^о«|.к« Всп|с ; Г - ■ ■■■"■■;■
Такоухка 45/3 Т,17Р°Х 55 038 | М№&
Тв1. ОП/3290-270
ШРК;' :Ш*::

и
честити

ДаШ,

в)честити
Ц; ш.

:

сМо-Ь-а 2000 гоаина /
>■ Щ- %| |лая

11ш НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕ•А;

ж
11 ЩдЩШ |

Щ 6..

ЧЕСТИТИ
■ Ий
ФШ Нова година 

и Коледа I
' • I

на деловите си партньори 
НО «С-ИЧ^и окЖДаНИ В :

ОБЩЕСТВЕНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КОЖАРА" - ЖЕАЮША

IяШШ ^Ш1

В вая кан
УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЪЕ СА П.0. честити

Ул. Балканска 6р. 41 Димитровград
Телефони: Централа 010/63-180,
Директор: 010/63-574, Факс: 010/63-574,
РЛ. Градина: 61-410, 63-493, 61-411, Факс: 61-137,
Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988, Факс: 63-370,
Рест. "Гацино": 62-264

Ме^ународна и унутраштъа шпедици]а: 
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376, 
Магацин - ]авна царинска складишта - 63-179.

Жиро-рачун: 62802-601-336 код СПП Димитровград

■ :

НОВОГОАИШНИТЕ и 

КОЛЕАНИ ПРАЗНИЦИ;■!

I
КОЛЕКТИВЪТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

В БОСИЛЕГРАД

жНА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕ:На трудовите хора, 

гражданите, деловите партньори 
и клиентите си ЧЕСТИТИ

гаьгсс;

НОВОГОДИШНИТЕ 
И КОЛЕДНИ 
ПРАЗНИЦИ _

честити

2000 ГОДИНА т честити
и 2000 година и Коледа

КОЛЕАНИТЕ ПРАЗНИЦИ <
Й на учениците, родителите и 

гражданите
;

Й!
"СЪРБИЯ ШУМЕ" 

ГОРСКО 
СТОПАНСТВО - ПИРОТ

•• •
КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕ1ГГАР Г.УГАРСКЕ МАН.ИНЕ 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО . 
"ЦАРИБРОД" - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД ЕАЕКТРОДИ- 

СТРИБУЦИЯ - 
АЕСКОВАЦ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА БОСИЛЕГРАД

гул. "Мвршвл Ткю" Л»15

честити
На всички граждани от Пиротски окръг и 

страната Новогодишните
и Коледните Празници

иа всички граждани в страната, с 
пожелание за крепко здраве,

■ щастие и успехи

честити
честити

НОВОГОДИШНИТЕ 
И КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ

на своите потребители и на всички 
граждани

2000 I. и КалемаКОМПАНИМ ДУНАВ

Главна филиала Ниш }
- -■ ' ‘^'ЗИмкайВЯШОас”

На всички партньори и
и на всички граждани;. л:

77 : Щв Босилеград

честити
на децата, родителите и гражданите^

«Vклиенти II... граждани и трудови хора от 
Бабушиишка община

честити

иа всички честити ;

2000 година и Коледа ■
кА'

и им пожелава радост, здраве и усп»^

илар.А

2000 ГОАИНА и 

КОЛЕАНИТЕ ПРАЗНИЦИ



а. м м м т

1 ■ : ВЕТЕРИНАРНА И

I - II
; на животновъдите и гражданите ! ‘

| » !,

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
"8 СЕПТЕМВРИ" В 
ДИМИТРОВГРАД

)( ОЕиЗЕБI

У1_А0Ю1М НАМ

честити■

на всички граждани и 
трудови хора от 

Бабушнишка община 2000 година 

и Коледа
:

НОВОГОДИШНИТЕ И 

КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ
:

на всички граждани 
в общините

Владичин хан, Босилеград и 
Сурдулица 

с пожелания за 
нови стопански успехи, 

общ напредък на общините 
и по-добър живот 

на хората
от тази част на страната

ЯТП т т т

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ 

В ПЧИНСКИ 
ОКРЪГ - ВРАНЯа:р

■
: :

■■

■

■ :
I ЧЕСТИТИ

| НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИ

2000 година и Коледа

честити
: :■

на децата, родителите и гражданите■
■

! сМоЬагиа година, и Коледа ■
"СЪРБИЯ

!!^§57 ШУМЕ"г !Г1 -I

: 1Ш1С ДИМИТРОВГРАД | в Сурдулица Горско
стопанство -ЧЕСТИТИ

/I ВраняШнш ; I

: ■ Новата година и Коледа 
! НОВОГОДИШНИТЕ И \ \
| коледни ПР/ЩШИ ! | с^с“г:,

| ■ им пожелава многобройни лични и 
на членовете на партията и на | • колективни успехи, щастие и здраве 

гражданите в общината, ! !■
пожелавайки им щастие ! Г

и успехи 1 '

честити Гш- На всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица

I

I

честити
сМоМайга година, и Ко-леда,

I

■
.1

I

Т* ^ »■ Г4 ;М»'.11 : Г:4 ' I/1 ГТ»] »1»]; 1Т1;1 д. г. п.I I
! I 1 1ЖКА81Г1РАУА\НЬА\I

Димитровград, Балканска 86
Жнро рачун: 4 28О'.’-001-7-341 код С11П Димитровград 
Телефони: не «трила (010) 62*231, 01-488. 63-160. 62-695 

те.тннчкд база 63-369 Телефакс 61-488

: \ Г/ЛЯЛ 211/Т; учителският колектив на : ;
; ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД | ■

г ДЛ5-ДШ. дззеъу, от яи-1:м
2. п.м нусл л 42501-ьо;с-4&4!л а*-» .ш лзз-ли

П.Ъ "Циле" -Димитровградчестити
■

на работниците и гражданите честитичестити

■ ; , Новата година и Коледа
! - пожелавайки им щастие и трудови! I,-.,_

на своите потребители и на всички 
граждани в общината! сЛоЬагма, година, и Коледа ;

на учениците и техните родители и на 
[ всички граждани в общината и страната !
1.---------------------------------------- ------------- ---------------------------------------------

------------- --------- ----- - --- -----

лввотоатимте ъ 
кол сам тгразлщъ

аММММДГ1|П П) Т Т
, атшмй»

Фа
■

I |II дДд
! :

01КЕКТ0К: 63-169 | 5. Ц. р. К. Иепа(ех
! Директор: Телефон 

| -Факс: 010/361-566 
Ц §3 Жиро рачун:

42802-685-1-6436

, т.п
1 А

ЧЕСТИТИ

на деловите си 
партньори и на 

всички граждани

ШМПЖЛ/СКАО ]

ТЕ1УРАХ: 010/62-577 :

НОВА■

;- «6 4ИИ

| ГОДИНА ИЧЕСТИТИ

2000 година и Коле
йй§ й
Нрвбртниците и гражда 

аВв И '

/V

ЖЯк Г >, * ■ - ,-=• >
с пожелания за успех „ 

ч°“^до.':и.“в.о::а"ия.-

д.
В



Книгата е винаги скъп подарък, особено когато една 
два езика и не е речник: Стоянов

книга говори

Парламента Драган Томнч дауТзГчГатТдГоГГ Т Н" 
съвременната българска поезия, издадена съвместно от 

ьратство и Завода за учебници в Белград.

През наи-трудните дни за държавата вие изявихте висок патриотизъм, като допринесохте за 
разгромяването на медийната агресия: Председателят Томич разглежда с интерес първия брой на 

военното издание на в. "Братство", излязъл броени часове след започването на агресията на НАТО.

Председателят на УС на "Братство" Никола Стоянов:
Само благодарение на щедрата помощ от страна на държавата,

ние можахме да доживеем тези юбилеи

ФОТОРЕПОРТАЖ :

Братство” с глашатайп

НД ИСТИНАТА
Понеделник, 20 декември 1999 година е дата, която в 

издателство "Братство" ще се помни дълго, дълго. 
Именно, в навечерието на великите юбилеи - половин 
век печат на български език в Югославия и 40-годишни- 
ната от излизането на първия брой на вестник Брат
ство" и от основаването на Издателството, предсе
дателят на Народната скупщина на Република ър 
Араган Томич и министърът на информациите Алек- 
сандар Бучич устроиха отделни приеми за предста
вители на нашето издателство.

Драган Томич: Мултиетническото разнообразие е истинско богатство и потвърждение за това, че в 
нашата страна може да се живее съвместно. Освен "Братство'1 в Сърбия се издават вестници на езика 

и на другите малцинства: унгарски, русински, албански, румънски...

повече от сърдечно
Домакинът посрещна гостите си

24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.
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ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ЕТНОНАЦИОНАЛИЗМЪТ
да се „Познаем взаимно и да научим едининш да вижда и уважава в други,, онова, носило шой е: паши

"Нашата и,ел не е да се слеем един о друг, а 
йроитвойоложносш и допълнение" - X. Хссс

на колективната етническо, национална 
и културна идентичност, както и с на
стояването да се запатят вече създаде
ните колективни различия между отдел
ните ентитети. "Европа страда от рак- 
раната на идеититета, чиито мстастази 
захванаха целия континент”, твърди У. 
АНепнаИ, като изхожда от латентните 
етнически и национални конфликти. То
ва пазене на колективната идентичност 
довежда до етнически и национални хо- 
могенизации, до изграждането на "стно- 
националнн крепости” за отбрана от зас- 
трашаването на собствената национална 
особеност, как го и до насилственото изк
лючване па "Другия” или "Чужденеца" 
от общите обществено-политически съ
бития. Това толкова силно п неочаквано 
завръщане на етническото и бързото му 
преминаване от етана на латентност към 
фазата на креиране на обществено-ис
торическите процеси и рисуване на но
вата политическа карта в Европа, като че 
ли изненада мнозина и ги завари непод
готвени, учуди ги п ги смути. На просто
рите, на които бяха създадени първите 
модерни нации се завръща отново проб
лемът за нацията, етноса и идентично
стта в самия център на политическия ин
терес. Дори и в етаблираните етнически 
държави, успешно завършили своята на
ционализация по повод европейската ин
теграция отново се повдига този въпрос. 
Мнозина го приеха като появяване на 
"нов национализъм” (етницизъм), дока- 
то други се съмняваха, като твърдяха, че 
това само частично е вярно, понеже не 
става дума за истински "нови” форми на 
изява на този феномен. Прието е стано
вището, че тази новост се оглежда във 
факта на осъзнанието на голямата сила 
на национализма и етницизма.

И наистина, една от идеите, които да
доха значителен белег на Европа и на 
света през XIX и XX век, беше идеята за 
нацията, тоест етноса. С това са съгласни 
не малък брой съвременни аналитици, 
учени и държавници.

Процесът на Европейската интегра
ция задължително търси установяване 
на европейските рамки на съвместната 
принадлежност като предпоставка за съ
здаването на новата европейска иденти
чност, съзнание и чувството за принад
лежност към европейската общност.

Какви последици ще предизвика това 
във сформираните вече национални дъ
ржави и етнонационалната им идентич
ност? Налага ли се Европейската общ
ност да бъде създадена като наднацион- 
ална, метанационална, инфранационал- 
на или граненационална общност? Ще 
предизвика ли тази интеграция отричане 
от съществуващата национална, етниче
ска и културна идентичност? Ще бъде ли 
това Европа на нациите или пък Европа 
на европейската нация? Ще може ли Ев
ропа да се оформи като полицентрична 
общност, която да не бъде европейски 
"Мелгинг пот” или интеграционните й 
процеси ще дадат още по-силен тласък за 
укрепването на етнонационалните осо
бености? Създават ли се условия евро
пеец да стане и национален етноним? 
Може ли това да доведе до създаването 
на нова, исторически непозната досега 
колективна идентичност, т. е. ще се ока
же ли за излишна известната досега ко
лективна идентичност, основаваща се на 
етническите, религиозни, езикови, кул
турни и други основи и ще се търсят ли 
нови конститутивни (учредяващи) 
менти? Всички тези многобройни дилеми 
и различните отговори на тези въпроси 
доведоха до размножаването на разли
чните визии за бъдещето на Европа, така 
че въпреки множеството съществуващи 
вече модели на интеграцията, проблемът

за европейската идентичност си остава и о рани се пръснаха многобройни видове... =гй?гаг-“г==:
и обединяването на Европа нс е от вчера, доляла "епохата на национализма 1а-
а „ма спои история, понеже основите на почнаха да я разяждат множество етнон 
европейската идентичност са положени ациоиални конфликти, най-силен от ко- 
отдавна. Красноречив пример за това е и го беше този на южнославянските прос- 
изказвнието на Виктор Юго, като прсдсс- тори. Държавните граници и територии 
дателегпащ Европейския мирен конгрес вече нс са непроменими. Драстичен нри- 
„рез далечната 1849 година в Париж, : мер за това са границите на предишна 
"Ще дойде денят, когато ти Франция, ти СФРЮ. По пътя на ссцесията и отцепва- 
Русия, ти Италия, ти Англия, ти Гср- пето се увеличи и броят на държавите, 
мания, вие, всички нации на континента От 31, колкото бяха през 1945 година към 
без да загубвате различията си и слав- края на 1995 година броят на държави!е 

индивидуалност да станете близ- в Европа се увеличи на 42. Показателен в
тона отношение е примерът на Полша, 
броят на съседните й държави да се уве
личи от 3 на 7, при което от историчес-

Бродп ли из Евро
па някакъв нов при
зрак - призракът на 
етнонационализма? 
Дали добрата Стара 
Дама Европа получи 
един.нов ухажьор в 
образа на национали
зма и етницизма? Мо

гат ли проявите на прекадената изява на 
националните и етнически особености да 
се третират само като специфика на от
делни региони в Европа? Само попътни 
манифестации ли са те към европейск
ото обединяване?

Тези и редица други въпроси стоят 
отворени в размаха на процеса за инте
грация на Европа в Европейската общ
ност. Отоговорнте на тези въпроси са ос
новната предпоставка Старата Дама да 
изживее спокойно зрелите си години.

Макар че в търсенето на отговори на 
тези въпроси са се включили няколко на
уки, и научни дисциплини, като че ли 
окончателни отговори все още няма. За
това е насъщна необходимостта всички, 
които настояват за европейската инте
грация (Да, обединена Европа) да търсят 
най-подходящите форми за това обедин
яване ( Каква Европа?). Едновременнно 
с отговорите на тези въпроси е необхо
димо да се дадат и адекватни пояснения 
за появата на етнонацнонализма в Евро-

Пише:
Драган Колев

пата си
ки и да се сдружи те в европейското брат
ство ...

Противно на тези оптимистични оча- 
квания към края па XX век се стига до ката арена изчезнаха страните 
завръщането на националното и стниче- граничеше преди това. Като че ли Ьвро- 
ското и то често в екстремен вид - етнон- па се радва на полувековно спокойствие 
ационализъм. Под претекст на "етноллу- благодарение на установените национал- 
рализма” тази концепция за нацията и ни държави, което се слави за най-успеш- 
етноса ясно настоява за културно, наци- ното политическо изобретение през ло- 

етническо разделяне на хората следните два века, понеже и във военно,

, с които тя

онално и
и в крайна сметка пледира за общество и в икономическо отношение, те превър
на апартейда. Всички основни характер- хождаха всички известни до преди това 
пости на етнонационалната идентичност, модели на държавното устройство, 
какви то са езикът, религият а, обичаите и Някои теоретици виждат причините 

за драматичните събития в страните напод. се инструментализират за полити
чески цели, за да станат имунни на въз- Източна Европа и в различното равнище

в развитието на "модернизацията”, при 
което под това понятие се подразбира

можните външни влияния и опитите за
тяхното променяне.

Често пъти Западна Европа гледа с осъщественото равнище в реализацията 
известно лицемерие на балканските про- на проекта държава-нация, където цен- 
стори без да схваща, че това е само една 
част от европейското всекидневие и от
минава факта, че не толкова отдавна вси
чките тези "брутални прекалявалия на 
патологията" са прилагани и в осъще
ствяването на собствените национални Източна Европа, докато силната вълна

па.
Многобройните актуални етнически 

и национални неспоразумения, дори и от
крити конфликти, не са и не могат да 
бъдат само "нещастни случаи" или "пре
дупреждаващи паметници на етнически
те делби” (Т_1г5 АЙегтаИ). Многобройни 
съвременни европейски аналитици ги 
виждат само като "етап в поникването и 
развитието на новия европейски ред”, 
т.е. на Европа, която сега се ражда, а дру
ги пък твърдят, че това, което сега се 
нарича "етнонационалистическа лудост” 
не е нито ново, нито неочаквано. Трети 
наричат това явление "настъпление на 
Етноса” като изхождат от проучванията 
на европейското обществено мнение 
(Пулсът на Европа), в които допитвани
те от Източна Европа и в бившия Съ
ветски съюз казали уверението си, че ак- 
туалните икономически и политически 
събития предизвикват етническо напре
жение, и че е налице нетолерантност към 
малцинствените групи в собствената дъ
ржава. Завръщането на етническото и 
националното на европейската арена че
сто пъти се нарича и "етнически фунда- 
ментализъм”.

Мнозинството все пак е съгласно, че

тралната политическа активност е съз
даването на обществено хомогенна на
ционална държава. Повторното засилва
не на национализма и етницизма се свър
зва с "модернизацията” на държавите в

държави, при което не се отказваха дори на етнонацнонализма се третира като 
и от "етническо прочистване” и от на- "попътен етап, през който непременно 
силието над другите култури. С течение минава всяко общество по пътя си към 
на времето, благодарение на традициите Модерната". В класически "старите” на- 
на просвещението (просветителството) ционални държави социалното конфрон-
тя успя да създаде институцията на чо- тиране няма превъзходно етнонационал- 
вешките права, толерантност и мултн- но измерение, понеже най-важните ин- 
културнзация. Няма да е излишно да се тереси на гражданите в тези държави се 
отбележи, че най-голям брой държавни сблъскват със съвсем други неща и ин- 
граници в сегашна Европа са създадени с тереси. Най-големият проблем, който се 
въоръжена сила, както и това, че никак явява в тези етаблирани национални дър- 
не е леко Западна Европа да бъде амнис- жавщеа автономните движения на отдел- 
тирана от съотговорността й за всичките ните етнически или национални общно- 
ужаси, които направи фашистка Герма- сти, докато за страните от Източна и 
ния през средата на това столетие. Впро- Южна Европа е характерен процесът на 
чем, геополитическият мир след Втората "националното и етническо раздружава- 
световна война в най-голяма степен се не". Появата на етнонационализма някои 
базира на постигнатите етнонационални 
разделения.

автори пък разглеждат като противдей- 
ствие на съвременните обществени про- 

Като че ли някъде от историческия цеси под вида на "универсализъм", "гло- 
мрак отново излезе старият национален бализация", "мондиализъм", т.е. като
заряд и допринесе и този век да получи 
епитета ”век на екстремите”, така че 
съвременният англиискн историк Ерих ва и тенденция към разлагането на ус- 
Хобсбаун го нарече 'най-убийственият тановената с голям труд и усилия национ- 
век в сравнение с всички други векове . ална, етническа и културна идентичност. 
Завръщането на етнонационализма в Ев- В тях те виждат възможностите социал- 
ропа е такова, че за него започна да се ната интеграция ерозивно да въздейства 
говори като за "етнонационалистическа 

или "етнонационалистическа

опасение от това, че във всяка по-гло
бална обществена интеграция съществу-

процесът по етнизация и национализация 
е обхванал Европа още в началото на 
миналия век. Това становище се основава 
на онези исторически събития, които 
през последните две столетия изписаха 
най-черните страници в човешката исто
рия. Примери за такива прояви 
ческото и националното има колкото ис
каш, а най-екстремните случаи, каквито 
са расизмът, геноцидът,. концлагерите, 
апартейдът, "етническите прочистван
ия”, ксенофобията и под. са само "вър
хът на ледената стена” на националното 
и етническо прекаляване.

Мнозина смятат това за

на етни-
върху класическите национални държа
ви, в смисъл на отслабване на чувството 
за принадлежност към тази обществена 
група и че вероятната повишена мигра- 

в многобройни и различни фасети (об- ция на населението може да намали свър- 
рази, видове, лица) и най-често във вида

лудост
епидемия”, която отново атакува отдел
ните части на континента. Той се изявява

зващата национална и етническа тъкан, 
на етнизиране на политиката, както и в която хомогенизира държавата, 
ежедневния живот. Онова, което е много 
важно е, че се етницизират и социалните ва степен европейските интеграционни 
конфликти, с което "неизбежно” полу- процеси (дали изобщо) са причина за по- 
чават и етнонационалистически характе- явата на етнонационализма в края на XX 
ристики. Чак до приключването на сту- век. Много автори смятат неговия рене- 
дената война и преди да започне разру- санс за един вид противопоставяне и ре
шаването на двуполюсното разделение акция на тенденциите към глобализъм, 
на света, мнозина в Европа смятаха, че универсаф!зъм и мултикултуризация, 
националните и етнически въпроси глав- които носят със себе си модерното тех
но са решени. С приключването на студе- нологическо развитие и миграционните 

война в Европа беше отворена ку
тията на Пандора, от която на всички

Затова се поставя и въпросът: до как-парадоксал- 
но явление в Европа, която се характер
изира с интеграционни процеси, голяма 
взаимосвързаност и взаимозависимост,
икономическо-социално и научно-техно- 
логичб‘еке>»уеднаквяване да има и проце
си, които да* целят към нейната дезинте- 
грация. Обикновено те се явяват под вида 
на бунт против глобализацията, чиито 
корени до голяма степен са залегнали в 
опасението от застрашаване или загуба

еле-

ната процеси.

<Ш$> МП24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.
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СЛЕД 21 ГОДИНИ В ЦЪРНОЩИЧКАТА МАХАЛА ПЕТКОВЦИ ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

УЧИЛИЩЕТО ОТНОВО РАБОТИ ЛАУРЕАТ НА 
НАЙ-ВИСОКИ 
ПРИЗНАНИЯ В 
ПРОСВЕТАТА

Пише: Манол ЯневБоснлеградското село Църнощица е отдалеч-
ено на петнадесетина километра на запад от об
щинския център. Десетте му махали 
жени в северозападните поли на

маса, а сега още няма седем. На влизане в двора ме 
сз „„„„„„ забеляза прислужникът Владе, позна ме (нали сме 

планината ТЬ_ ' от едД° село)11 радушно ме покани да влезна, 
оок, по която полумава и името си. Три са най'- ' . ’Добре дошъл’земляк! я виж кой 
големите му особености, по които го знаят всички ге т 1 "н! де’?аскало още не е Дошъл 
не само в Боснлеградското краище. 6 каФе- сега Ше Долея, да

Първата е и най-стара: това са двата стари, раз
клонени бора - един, край черквата в Голема река. 
където се вливат една в друга Църнищичка и Ду- 
катска река, и вторият - в Петковска махала.

Пише:
Богослав Янев

"Човешкото дело е единствената мярка за стойността и трай
ността на човешкия живот. Живот - един и неповторим, за чове- 
куване и като възможност да се създаде и остави нещо за спо
мен.”

ни идва на 
а на мен ми

си правим ком
пания. Да знаех, та и от "джанковата гранкя” да 
съм донел малко, ама...

- За нея
Тъкмо така гледа на човешкия живот човекът, на когото 

посвещаваме тези редове: Евстрати Стойнев Костадинов, роден 
в с. Паралово, Босилеградско. До скоро той беше преподавател 
по македонски език в основното училище ”Кочо Рацин” в Кума- 
ново, а неотдавна, след цели 40 години, прекарани с дневник в 
ръката, излезе в пенсия.

Костадинов е роден през 1935 година в средно земеделско 
семейство. Основно училище завършва в родното си село, а про
гимназия и гимназия в Босилеград, като ежедневно изминава 
пеш 9 километра. През 1954 година се записва в Полувисшето 
педагогическо училище в Скопие - група македонски и сърбо
хърватски език, в което се дипломира две години по-късно. Вед
нага започва да работи като преподавател по македонски език в 
средното училище "Перо Наков” в Куманово, а след войниклъ- 
ка, през 1959 година, постъпва на работа в основното училище 
"Кочо Рацин" в Куманово и тук остава до края на трудовия си 
век. Има голямо желание да продължи образованието си и се 
записва във Филологичния факултет - група македонски език с 
история на литературите на народите в СФРЮ, и през 1965 го
дина се дипломира.

е много рано, но кафе няма да ти от
кажа, казвам му докато влизаме в учителската ст-

дини и като природни редкости са под защитата 
държавата.

Втората е известната битка на Църноок, 
нала на б май 1944 година, в която се сблъсналн

- Добре сте се наредили тук, с оглед на това, че 
толкова години училището пустееше без обитате-

на

ста- ли.
- ■ Цели 21 са! Последната генерация тук завър-

сръбски, български и македонски партизански ед- ши през 76-а. И сега едва ли щеше да стане, да не се 
иници с 13-ти полк на българската царска войска, бяха амбицирали Душан и Зоран, бащит 
съюзник на Германия през II световна война,

е на наши
те първолачки. Колко пъти са ходили при дирек- 

която партизаните успяват да пробият обкръжени- тора в Босилеград и в общината - те сами си знаят, 
ето и да осуетят вражеските намерения за окон-

в

дори и писмо писаха до министъра на просветата в 
чателното им разбиване. На местността Кин стан е Белград, за да разреши да се активизира това учи- 
построен паметник, който припомня за това съби- лище, заприказва прислужникът. И да напишеш, 
тие. че самоинициативно са ремонтирали тези помеще-

Третата забележителност на село Църнощица 
е фактът, че то е единственото в Босилеградски варосаха стаите, подмениха керемидите на покри- 
край (след с. Дукат, докато към него се числеше и ва и нов комин иззидаха. Всичко това те свършиха 
махала Дукатскн явор, впоследствие присъединена за само десетина дни. Оставиха и жетва, и върши- 
към Горна Любата), в което след 11 световна война тба, и отавите, само и само училището да се открие

ния, подмениха подните дъски, прозорците, сами
- Да стана преподавател по 

език ме насърчиха преподавате
лите ми от гимназията Виолета 
Кацарова по български и Мило- 
рад Найданович по сърбо-хърва- 
тски, а любов към просветата, 
освен тях, ми вдъхна и класният 
ръководител и преподавател по 
биология Харалампи Иванов. 

^ При осъществяването на образо
ва вателно-възпитателните задачи

е имало дори три начални училища: в Петковци, отново. И нито един динар не са взели, нито от 
Голема река и Придол. Навремето в тези три учи- училището, нито от общината, 
лища е имало повече от 100 ученика!

Тази година обаче в Църнощица има само две 
първолачета и то в училището в Петковска ма
хала, в което и на първи септември през отми
наващата година, след цели 21 годин, за пръв път

Най-вероятно щеше още много подробности да 
ми каже, но пристигна учителят Томислав Димит-

. I.
&■

ров, който през осемте си години учителстване е 
работил в три други училища: в Паралово, Дукат 
-център и Голема река. След като пое дъх от по- 

се чу учи пищният звънец. ловинчасовото си ходене пешком, захванахме раз-
Това беше и поводът да отидем в Петковска говор. От него узнах, че училището в Петковци е

построено преди шест десетилетия и че първата

винаги имах на ум известната ми
съл на великия руски писател То- 
лстой: "Онзи, който успее да съ
четае в себе си любовта към де
цата и любовта към работата.

Ивана имахала, да поразговаряме с ученичките 
Драгана, учителя им Томислав Димитров и при- генерация е започнала да се учи през 1938/39 учеб- 
служника Владе Богоев, и двамата църнощичани. на година. Пръв учител бил Петър Джорджсвич, 
На 15 декември рано сутринта, заедно с още десет- но за съжаление, Томислав не знае от кое място е 
ина други пътници се качихме в автобуса за Горна бил. Една година, в началото на II световна воина 
Любата и потеглихме от Босилеград. Десетината училището не било работило. Все до 1978 година, 
километра път до Две реки, въпреки старостта си когато от тук излязла последната генерация ученици, 
(да бяха по-добри времената, той отдавна щеше да Остреща е голямата тухлена сграда на кооп- 
бъде бракуван) автобусът измина бързо. Некол- еративния дом, построен през 1947 година с добро- 
цина от пътниците слязоха на първата спирка - волен труд на местните жители. В него беше поме- 
Гложки дол а на спирката Две реки слезохме общо стен и селският магазин, които напоследък беше 

С останалите няколко пътника преселен в училищната сграда в Голема река, по-
долу беше по-близко до шосето, за зарежда-

ще бъде идеален педагогически 
работник.” Ръководейки се от 

тази мисъл и знаейки, че учителската професия е една от най-от
говорните и най-благородните професии, не жалех труд и знания, 
за да вдъхна на своите ученици любов към предмета и постигнах 
изключително добри резултати както в редовното обучение, та- 

свободните ученически активности. Голям брой мои уче-ка и в
ници спечелиха награди и признания на общински, републикан
ски и съюзни състезания, разказва Костадинов.

За съвкупната си образователно-възпитателна дейност Ев
страти Костадинов е получил многобройнн признания, но от
делно трябва да се подчертае, че той е лауреат на двете най-вн- 

гради в областта на просветното дело в Република Маке- 
"Кирил и Методий" и "Изтъкнат просветен работник".

- Най-голямото ми обществено признание, според мен, е това, 
че Телевизия Куманово, в своето предаване "Спектър", 
се говори за най-важните събития в месеца, излъчи репортаж 
"40 години с дневник в ръката", посветен на моята образова
телно-възпитателна дейност, изтъква Костадинов. - Това беше 

такава емисия, посветена на един просветен работник в

трима души.
автобусът продължи към Любатите. “сто му. Сега махленският път не само до тук, но

С компаньоните си, двамат ду ‘ ’ и до ”съборищсто" в Църноок е годен за леки
ахме пешком до черквата със стария ор Г товарни автомобили, но намаляха хората,
река, където се наложи да се Ра дели т Тс про _ Рв Босилсград или във вътрешността
дължиха по Дукатска река, а аз подбрах ц Р I ,|е и тази стабилно построена
щичката, която бълбукаше вековната си прикаа, Р< твърд материал започва да се разяжда от
провираше се между скалите, -Ртешссев ви- ^ Димитров.
ровете и бързаше да ПРВДРУ*” асснио Десетина минути .«реди 8 часа влизат и сдин-

Драговищица. Беше прохладно са. ученички - Драгана Васева, дъщеря
пътуване. Пред мен с целия си ^ един от ,|ай-извсстиите

църнощичани от едно време - Васе I епов, и Ивана
Стойнева чийто татко Зоран, заедно с бащата

След десетина минути слънчевите лъчи п ппагана е най-големият "виновник” за съживи ва-
ниха мъглата, оповестявайки слънчев деке Р ^ на петковското училище. Де късмет да имаше
ски ден. Като изминах буковата гоРа’ с‘,3Р още много такива виновници!
рвите къщи. Пушекът от комините им ми под Дг бнах фотоапарата, за да направя няколко 
сказа, че стопаните вече отдавна са будни, з< снимки на първия учител в Петковци след повече
ли са печките, а може вече и да са нахрани Р‘ ^ десетилетия с възпитаниците му, но технн- 
вичките. с ката ми изневери - стана някаква засечка в ме

Продължавам и пристигам на двадесети ханизма за мотаене на филма и нищо не стана,
гигантския бор, под който преди около 30 ^ наистина| Опитвам се да го поправя но не

години е построена чешма. Полюбувах се на » Извинявам се, обещавайки, че в наи-ско-
личието му и на резкия контраст, който правеха усляв^ ^ с друг фотоапарат и н е
огромните му клони със зелените иглички и свих Р Р фоторепортаж за цяла една страница, а не 
наляво, към Яиин рид, на чиято малка “Д™ та" за ^Братство”, сигурно ще стане в Другарче 

само две сгради - училището и коиср* * ядосан от несъвършенството
тук наричат кооперативния дом. четиричленен училищен колектив с вео-
Зарадвах се когато забелязал, че и от училищ- — му уС„ешиа работа и

значи вече е затоплено, а баш кид,ю „ колед11И празници.

сокп на
донпя -

в което

пътя към 
утро, приятно за

изправи Църноок, забил върха си в мъг-
първатп
Куманово.

Този авторитетен нашенец живее в щастливо 
пругата му Биляна е преподавателка по музикално възпитание, 
сииът му Георги е лекар-специалист по гинекология и акушер
ство, а дъщерята му Биляна преподава македонски език в съ
щото училище, в което баща (1 е работил 39 годнин. Костадинов 
има трима внуци: Стефан, Даниел и Методий. Свободното си 
време прекарва с книгите - препрочита произведенията на бъл
гарските класици Христо Ботев, Иван Вазов и други, като с тях 
вдъхновява и внуците си. Всекидневно слуша предаването на 
Радио Ниш за българите в Югославия и редовно чете вестник 
"Братство”, като го взема от други и затова иска да се абонира за 
него. Винаги, когато има възможност, посещава родното Па-

ръст се 
лата.

семейство. Съ-на

гра от

вила, и е щастлив, че цялоторалово, където планира да построи 
му семейство обича неговия роден край.

Накрая, Евстрати Костадинов препоръча на младите учи
тели да се отнасят отговорно към професията си, да обичат 

работят с ентусиазъм и да следят съвременните про- 
Това е най-добрата рецепта

на техниката, остав-има
как децата, да 

цеси в учебно-възпитателното дело. 
за успешна учителска кариера.ния комин се пуши -

си мислех какво да нравя така поизпотен
нали занятията гук започва г в осем <а>не беше дошел-

24 ДЕКЕМВРИ 1999 Г.
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Г" 120 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ (1834 -1879) ____

ДВЕ НЕИЗВЕСТНИр,: . ]

славянското ичобщо, порицание на сляпото иодражи 
пие на
което идва от

Мястото на именития български 
писател и революционер Любен Ка- 
равслов в историята на сръбската лп- 
тера тура е още едно доказателство за 
знамението на негово то дело. И пос
тоянно може да се каже нещо ново. 
Измина и 1999, предпоследната годи

на на настоящото столетие, пълна сьс сурови събития. 
Затова остана незабелязана 120-годшшпшатн от прер- 
анната му смърт. Но Каравелов е заслужил винаги да се 
говори и пише за него.

Първата негова литературна критика на сръбски 
език "Своето и чуждото” е поместена във вестник ”Ср- 
бща" (бр. 20,1867, с. 78: 3. "Сворша и туЬипа”), издаван 
от неговия приятел Любомир Калевпч и е подписана 
само с буквата 5, по името на баща му Стойчо. 11овод за 
критиката е съобщение в същия вестник (бр. 19, 1867) 
за сказка на Урош Кнсжевнч "Брачни договори", изне
сена пред младежкото дружество "Завера" в Мюнхен.

Сказчнкът показал, че сръбското законодателство 
приело римската система на зестра, привел н разни 
системи, съществуващи в разни времена, в отделни зак
онодателства. Главният упрек към сказчпка е, че той, 
при изброяването на разните юридически школи, не е 
казал ннто дума за брачния живот у славянските на
роди. Каравелов мисли, че сръбският народ ще има 
малко полза , ако се каже каква система има той; нан-

чуждото. Но Каравелов не е против всичко, 
западния културен свят. Обаче показва 

близкост със сръбските либерали западноевроенията
пейски възпитаници. Самият той е възторжен съми
шленик и почи та тел на редица западноевропейски фи
лософи и учени, позитивисти и материалисти. В дейс- 
твитслност той решително се обявява против епигон- 
ството, насаждането на реакционни възгледи.

Повод за другата полемика е критиката на Карав
елов за книгата на Алимпи Василевич "Исторща обра
зоваща код Срба" (Белград, 1867). За нея Каравелов 
дава отзив и иреди идването си в сръбската столица в 
"Журнал Министерства народното просвещения” 
(1868, XX / СХХХУШ, июиь). В Белград той отново се 

шнението на Василевич ( Срби]а ,1867, 
известни. Но е останал

Пише:
Джордже

ИГНЯТОВИЧ

спира върху съ>
бр. 51 - 52). И двете критики са 
незабелязан отговорът на засегнатия автор ("Србща”, 
бр. 7 - 8, 1868: Кратак одговор на дугачку критику). 
Василевич упреква неизвестния критик, дето не е 
написал името си; при разговор върху научни въпроси 
няма разумно основание да се крие името. Читателите 
трябва да знаят кой желае да ги осведоми или поучи, 
авторът - кой хвали или порицава произведението му; 
пък и за самия критик е по-добре, защото ще внимава 
какво ще пише (редакцията тук е прибавила под линия:

Ще се подпише, щом свърши прегледа си”).
Непознатият критик, възразява Василевич, често си 

противоречи, говори неша, противоложни на безспор
ния опит на съвременната наука. Първо хвали книгата: 
изцяло съответствала на ”духа на времето и на новите 
насоки в науката”, "единствено умотворение в сръб
ската литература, което може да постигне целта си”, 
"открива нова ера в сръбската историография”, ”ав-

ротив, ако правните системи се разгледат юридически, 
ще се види, че те наистина не отговарят на отделни 
славянски народи, нито на сръбските понятия. Сръб
ският народ съвсем другояче схваща брака и брачното 
състояние, отколкото германските и романските пле
мена. Следователно, подчертава Каравелов, чуждото 
трябва да се учи, но най-напред да се знае своето, а след 
това да се сравнява своето и чуждото. Той пише, че 
сръбският народ е претърпял много нещастия от въз
приемането на чуждото още от покръстяването си, сет
не когато династията Неманнчи взела пример от гър
ците, когато сърбите допуснали да ги изиграят авст
рийците, по-сетне когато без причина са почнали да 
приемат чуждото - германско, романско, дори и руско 
(в действителност пак германско), което самите те отх
върлили.

Но критикът не вижда вината толкова в Кнежевич, 
а в сръбските училища, които не възпитават учениците 
да станат съзнателни сърби, нито пък сръбските пос
тижения да станат достояние на човечеството. "И тъй - 
пише Каравелов, сякаш е сръбски писател - докато не 
почнем да се занимаваме с науката като сърби, според 
собствените си нужди, народът ще ни кръщава с неп
риятни имена француз, рус или шваба и т. н. Без да 
познаваме ела вяно-сръбските особености и понятия, 
ние мислим, че с чуждите институции правим народа 
щастлив, а всъщност правим голяма бъркотия и вместо 
полза, чуваме мърморене, проклятия и незадоволство, 
пък след това се сърдим на народа, дето е нещастен.” 
Ясно, Каравелов се застъпва преди всичко да се зачита 
сръбското, славянското, а не лесно да се приемат чуж
дите влияния, особено западните. ”Всекиму своето е 
най-мило” - завършва Каравелов първата си ”сръбска” 
критика. Слагаме кавички, защото се вижда, че ста-

Любен Каравелов и белградският му приятел 
Павле-Пая Михаилович, 1867/68 година

народния дух. Опонентът не оспорва главната мисъл на 
5. Само мимоходом отбелязва, че брачните договори у 
него е чисто съдебен, а не правен въпрос. Взет е пример 
от жизнена та практика и решаван по сръбското право. 
Споменаването на юридическите системи имало само 
една цел: да сс посочи коя система е възприета от сръб
ското законодателство. Що се отнася до школите в сръ
бската юридическа наука, то тя няма никаква собствена 
юридическа школа, а от народния дух, от живота да се

торът не се е задоволил да върви по отъпкания път на 
старите литературни историци, не обича рутината и се 
стреми да разчисти нов път в науката”. Но тези похвали 
са в противоречие с твърдението на критика, че книгата 
имала много недостатъци, а най-главният бил, че в нея 
имало малко нови неща. а за прочелите Бъкл и Дрепер 
нищо ново. Просто човек да не вярва, пише Василевич, 
че това говори същият критик за същата книга. В пър
вата книга (останала и единствена) се говори много за 
новите насоки в историческата наука, но главната тема

извлече правна школа е невъзможно, докато предва
рително не се съберат необходимите материали.

Урош Кнежевич разширява мисълта на критика що 
се касае до принципа за своето и чуждото. Сръбската е Разв1ГГ11ето на сръбския народ, за което у Бъкл и

Дрепер няма нито дума, ннто пък у досегашните сръб
ски историци, поне не в оня смисъл, както пише Ва-

юридическа наука е израснала предимно из немското и 
римското право. Всеки иска да покаже своята ученост, 
своята сръчност в римското, немското и френското енлевнч. Той е взел естествено готовите резултати на 
право. Никой пък не хвърля поглед към народния бит. съвременната наука, за да обясни някои явления в раз- 
Съчпненпя се превеждат и издават като оригинални витието на сръбския народ. Но и Бъкл е направил съ- 
произведения. Мюнхенският студент също порицава Щото* за Да обясни развитието на английския народ, 
постъпката на Драгшна Станоевич, професор във Ве- Наистина, не всичко е ново в книгата, но има и доста

нови неща.
Според Василевич. критикът оспорва една общои-

лика школа, за изявлението му, че по-съвременен юри
дически организъм от римското право нямало. Сърбия 
прави усилия да стане цивилизована държава. Затова се звестна истина, посочена от разкритикувания автор и

Други историци, пък и от Бъкл. а именно че "монголи,приемат и насаждат чужди юридически школи. Със зак
оните обаче не трябва много да се бърза; те трябва да татаРн 11 аРаби са били полудиваци, докато са живеели 
се развиват успоредно с народния живот. Иначе може в неплоднпте пусти, но щом дошли в плодородните земи 
да се изпадне в крайност. Какво може един юрист да 
направи като съдия, освен въз основа на чуждото да то образованието напредвало с големи крачки”. Според 
разбере що трябва да се прилага в жизнената практика, критика, у тези народи никога и никакво образование 
а своето да занемари. Трудно е да се разбере духът на не е имало> те са имали някакво значение само докато 
сръбското и изобщо на славянското. Няма нищо освен са живеели в родните си степи, а щом са дошли в пло- 
народния бит. Паметниците не са изследвани; най-цен- Д°Р°Дните земи, то войнственият им дух угаснал”, 
ното сръбско богатство - ”Душанов законик”, може да

Азия, незабавно образували големи държави,на в кон-

тията е превод по иекавските форми - нзв]ешта), чов]е- 
ковина, на]йри]е, сво']и']ем, ри]ечи - които нито Карав- 

. елов, ни мнозинството от съвременните сърби (пък и 
днес) не употребяват.

Отговорът на Урош Кнежевич, озаглавен "Сворша 
и т)финштина”, също поместен в "Србща” (бр. 26, 
1867), представлява първият

Василевич казва, че споменатите народи не са осно- 
се намери само в немски книжарници. Никой не го е вали ДъРжав» в "сшейише", а в плодородните земи. 
издал и разпространил сред народа. Сръбското право е Арабите по време на Багдадския и Испанския халифат 
възприело началото на космоГюлитското, а трябва да са били най-образованите народи на своето време и са 
сс реши към кой принцип ще се придържа сръбската направили редица важни открития в астронимията и 
правна наука - космоГюлитското или националното, математиката; критикът, без да иска това, потвържда- 
Тук Кнежевич има предвид обстоятелството, 
ог сръбските закони са преводи на чужди законода- наР°ДИ угаснал, щом те дошли в плодородни земи, за- 
телни кодекси. Кнежевич приема възгледите на Карав- Щ°то това е доказателство за цивилизацията им, за- 

обещава друг път да говори повече по повдигна- Щ°то образованите народи не водят ”война заради «пи
тия въпрос (не е известно дали го е направил).

Макар въпросната полемика да има повече обще- ната могат да обичат само разбойници и нехраннмай- 
ствен, отколкото литературен характер, тя сочи, първо, ковЦи- Защо тогава той казва, че монголи, татари и 
интереса към един книжовен паметник на сръбското аРаби са имали някакво значение, когато са водили вой- 
историческо минало; от друга страна, открива началото на заРаДи войната, т. е. когато са били разбойници, 
на непосредственото въздействие на Каравелов върху "Уважаемият критик" тук е направил, по мнението 
сръбските омладинци с една важна съставка на своя на Василевич, голяма грешка: споменатите народи са 
мироглед, която той застъпва и в редица литературни имали някакво значение в историята на цивилизацията 
произведения - зачитане на народностното, сръбското, само когато миролюбиво са се занимавали с наука. Още

полемичен отговор на
българския критик. Младият мюнхенски юрист 
че за съвременната правна школа най-важният въпрос 
е тоя за своето и чуждото, или както казват юристите, 
националното и космойолишскошо. Този

пише,

ва тази истина с думите си, че войнственият дух на тезиче повечевъпрос
съвре-засяга народния живот и опровергава цялата 

менна правна школа, доколкото се придържа към еловримското право, а се състои в следното: правото 
произлиза ли от народния бит, т.е. дали всеки народ 
трябва да има собствено право или пък правото на 
който и да било народ е такъв продукт, който може да 
се пресади във всеки народ.

Кнежевич пише, че мисълта на 3.

наша". И самият критик заявява, че "война заради вой-

може да се харак
теризира с две думи: своето и чуждото, и приема пър
вото. Той също се придържа към първото и се отзовава 
на желанието на критика да се върви напред според

ШтШв24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



ПОЛЕМИКИ • 10 ЮНИ 1999 ГОДИНА, ДИМИТРОВГРАД
по-голяма грешка е противоречието му с основните на
чала на политическата иконимика. Общоизвестен факт е 
пише критикуваният автор, че сърбите са по-юначн„ а 
българите по-трудолюбиви; това признава и критикът 
Тези качества на народния дух се развили следствие на 
разните условия, както природни, така и 
критика обаче излиза,

СЛЕД ДНИТЕ ПОД ОГЪНЯ 

НА БЕЗМИЛОСТНАТА 

АРМАДАдуховни. Според 
че трудолюбието у българите е 

развито под влиянието на турските паши и

Пише:
Лилия НЕЙКОВА

гръцките 
принуден да работи до 

за да спечели необходимите 
запушване устата на разни паши, аяни, 
случай на нужда и за подкуп
задава следния въпрос: Нима турските паши и гръцките 
владици са пробудили и развили у българите трудолю
бието, с което се отличават

Водени са дневници и ще има пълни подроб
ности как започнаха върлуванията на НАТО 
авиацията, с всеки изминат ден по-убийствени и 
по-жестокн.

владици, защото българинът бил 
"кървава пот”, краят на цивилизацията, че никой никога няма 

да може да оправдае такова начинание, че даже 
в градчето да е имало кой знае какви арсенали, 
а нямало е нищо, освен обикновена цивилна цел 
- хора и деца, разкъсани на части.

Гърделичкото дефиле и овъглените тела на 
пътниците от влака Белград - Солун. Никога 
няма да разберем колко са жертвите, защото 
Шварценегерите са пуснали два "томахоука”, 
дето и стоманата топят със своите 2000 градуса 
горещина и превръщат вагоните в желязна 
топка, а камо ли човечето тяло, пълно с чувства 
и размисъл, а меко и слабо като тъкан и ор
ганизъм.

После - Сурдулица! Защо пък това градче, 
малко и бедно, във вихрите на войни, промени, 
реформи, санкции и ембарга - живеещо своя 
най-скромен човешки живот?
Пламъците на рафинериите в Панчево, Нови 
Сад, Сомбор и Белград! Ужасаващи картини. 
Постройки, създавани с десетилетия в полза на 
жителите, даващи им топлина и светлина.
”Абердарева” 10 - сградата на РТС! Дежурство 
от млади хора, журналисти, техници, оператори, 
спикери. Мъртви, мъртви, мъртви. На служеб
ния си пост, докато ръцете им са заети с 
пренавиването на ленти и натискане на апарат
ните бутони.
Конвой от албанци-бежанци, които се връщат 
по домовете си. Стотици мъртви, разпокъсани 
крайници, трактори и обикновени коли и 
животни на път към родното село, където са 
живели, където се връщат да живеят своя 
обикновен, даден им от Бога живот.
Болниците - Клиничния център в Белград, Па- 
тологическия институт в Ниш, болниците във 
Валево, Крагуевац... Не може да има коментар.

Сринато е Китайското посолство в Белград. 
Мъртви журналисти, научили сръбски език, за 
да известяват своята огромна страна за една 
столица и за един малък народ от "Старата 
дама Европа”. Ала китайците няма да простят. 
Това е неуважение, предизвикателство, това е 
удар срещу Китай.
А през цялото време хиляди тонове 
върху Косово, което уж хуманитарно ще 
спасяват. Каква горчива ирония, какво б 
р а м и е!?
Сега ще питаме.
Ще престанем да зъзнем от зловещия звук 
невидимите фантоми и няма да се стряскаме от 
воя па сирените, означаващи опасност.

Но кой е виновен, че Белград загуби теливиз- 
иониата си кула. която беше негов отличителен 
знак?
Кой помисля да пуска бомби над 1ИУМАРИЦЕ 
в Крагуевац? Нима са малко седемте хиляди 
мъртви, убити от немците през Втората

война? Всичките там големи сили, богати 
държави, 19 на брой, да се чукнат по главата и 
да потърсят сведения какво е К р а г у с в а ц, 
какво са Ш у м а р и ц е и какво е гробът на зас
треляния юношески Уз!
Тези богати и големи да помислят как нашите 
граждани ще прекарат зимата и как ще дочакат 
2000-та.
Кой ще оправи училищата, фабриките, рафин
ериите, мостовете?
Кой ще утеши майките, сестрите, съпругите, 
сирачетата?

пари за
митрополити, а в 

на съдии. Тук Василевич
Какво може да каже един обикновен човек? В 
какво степенуване ще да е запомнил как тътне

от съседите си? Ако това е експлозията, как неудържимо расте страхът в 
човека, какви картини вижда по телевизията? 
Как постепенно излъчванията

истина, то най-голяма похвала заслужават пашите и 
владиците, а укор мирните и трудолюбиви българи. Но за 
щастие на всички приятели на свободата и на "злочестите 
братя българи твърдението

на станциите 
прекъсваха, защото злодеите не пощадиха и 
медиите, за да останат хората в неведение и в 
пълния смисъл на думата - в абсолютен мрак.

на критика противоречи на 
политическата икономика, която проповядва, че свобо
дата е най-големият подтик в работата. Опитът на цялото 
човечество доказва, че енергия в работата много повече 
се явява при свободно, нежели робско положение. Сле
дователно, когато и българите се освободят, те няма да 
станат лениви, а още по-добри и по-прилежни работници.

Като последовател на Бъкл, Алимпи Василевич смята, 
че природата в топлите предели е влияла за неправилното 
разпределение на богатствата и властта, следствие на кое
то се развила робската система каквато няма в Европа. 
Той отхвърля изказването на Каравелов за съществува
нето на робство у римляни и гърци, т. е. че нито в Рим,

Започна на 23 март 1999, когато по телевизията, 
късно вечерта премина изписана лента:

"Съюзното правителство обявява непосред
ствена военна опасност.”

Съобщението се повтори многократно. Какво 
означава това?! В смутения мозък и с 
треперещи ръце и изтръпнало сърце започваш 
да търсиш торба, в нея да събираш документи 
за самоличност, лекарства, пари, бутилка с вода, 
необходимите дрехи, свещ и кибрит, батерийна 
лампичка... Да съобразяваш какво ще направиш 
с домашните уреди, с бутилката газ и контак
тите, къде непосредствено ще идеш. Всичко 
това ставаше в квартирите на големите градове, 
като най-много се мислеше какво ще стане с пе
леначетата, болните на легло и възрастните 
хора, които - уважавани и обичани, трудно 
могат да ползват стъпалата от високите етажи...

На 24 март първо бе бомбардиран Белград и 
Батайница, а след това всеки ден и всеки час все 
по-нови и все по-страшни бомабрдировки... 
Редяха се картини, завинаги вписани в 
съзнанието на човека, до болка застрашаващи и 
оценени като бездушно и дивашко отношение 
към един народ, към гражданите. Дори и ако 
правителството, или който и да е, е сбъркал 
нещо или не е бил "в крак” със силните, най-сил
ните оръженосци, каквито светът е виждал.

Какво запомнихме, какво да запишем, за да не 
се забрави?
Огнените стихии над Белград, Панчево и Нови 
Сад. Срутените мостове в Нови Сад и граждан
ите, които ги оплакват като живи хора и 
погребват със свещи, сълзи и цветя. Скулп
торът Иван Табакович, възрастен наш великан, 
плаче покрай моста, който го е водил към 
Пстропарадин и с бил част от неговото битие. 
Акушерската клиника и родилката, която, току- 
що дала живот на едно човешко същество, 
водят към подземията на болницата и редицата 
хлебчета-новородени, които евакуира т на 
сигурно, а около тях бумтят експлозии 
срутват етажи и тавани.
Огнените стихии над индустриалната 
Ниш - северозапад но посока към Белград. 
"Ястрсбац”, "Конаоник", ”Бел-Вю", "Електро- 
техна” първо, а носле Тютюневата фабрика, 
най-голяма на Балканите неколкократио 
срушавана до основи. Факултетите - Ьлектротс- 

Машинния, Икономическия, тс-

нито у гърците не е имало равноправие и правилно разп
ределение на богатствата, с обосновка, че робството у 
тези два народа не е последица на природните условия, а 
случайност, благодарение на военна сполука. Заловените 
от римляните и гърците пленници са били смятани за роби 
и с тях естествено те не са могли да делят имение и власт. 
Затова робството не е било продължително. Василевич 
заявява, че говори за природното робство, дето природата
от един и същ народ е направила от малцинството го
сподари, а от мнозинството роби. Това робство е страшно, 
защото още продължава и едва ли ще изчезне. Василевич 
смята, че критикът не е разбрал тази разлика.

Интересни наистина пререкания между критик 
тор, между двама ученици на Бъкл, чиито аргументи пок
азват същата сила и слабост, както и доводите на техния 
учител. Ще прибавим тук, че книгата на Василевич пре
дизвикала жива полемика, а Каравелов не е единственият 
рецензент. След него се произнасят и други литератори; 
последният от тях, Чедомил Миятович, пренебрегнал пре
дходниците си. Затова Василевич в отговора на неговата 
критика ("Србща”, бр. 88, 1868) иронично го пита дали е 
истина казаното от него, че съчинението му минава без 
критика и че Миятович пръв дава мнението си за него. 
Василевич посочва критиката на Каравелов в ’ Србща , на 
Живойин Жуйович във "Вила”, на Тоша Неделкович и

вестници. Всички споме-

и ав-

експлизнв

е з с-Илия Вучетич в новосадските
нати автори се изказали за книгата на Василевич пет-шест 
месеца преди Миятович. Каравелов така става инициатор 
на една литературна полемика. Но важното в случая е 
нещо друго: Василевич не само разрушава романтичните 
представи за средновековна Сърбия, но косвено, когато 
говори за народната самоуправа и скупщината

очевидно прави намек за съвреме- 
Сърбия, в която министрите и Народ- 

владетеля. Когато

на

ио-, която из- п се
губила значението си
нното положение в част наизпълняват волята на

Нсманичите на културно-прос- 
на княз Михаило, ко

мата скупщина 
пък оспорва заслугите

поле, той бие политиката
на

ветиото
гото омладинците обвиняват, че ГГ1
-тика спъва не само външната 
и вътрешното развитие, пък и на ку/ ур <

Каравелов, който и в двете споменати рецензии се 
възгледите на авторите, тук в дейсзвиюлиосг 

либералните критики срещу управлението на

с абсолютистката си по- 
, но

све
товна

хничсския, 
хиичсските школи...поле. 

съгласява с Алексинац! Цели улици,
Кой не е чувал за трудния 

и не е
Рударското градче 
сравнени със земята, 
и винаги свързан с рискове рударски хляб 
виждал нодземни-ге тътени и стихии, които 
заплашват миньора и пълнят с трепет сърцето 
„а майката, съпругата, които от черните ръце 
„а домакина чакат хляб и препитание? Нима е 
възможно днес от небето, от сеяните па смърт 
мопетруми, от бездушната машинерия да се уби 
„ат цели семейства? Грозно мислиш, че е дошъл

поддържа

Каравелов не отговорил на Василевич кога™ про
дължило печатането на критическите му < 
следния брой. Само обобщено казва, че още не е за. ра срещу него били отправени обвинения

% чс в Съроияшил своя Преглед,
за пристрастие, дори за лъжливи твърдения

направено за народа и че цялата дейнос. на 
поети и лъжепоети се изчерпвала само в игри и 

отнася ДО Василевич, а до
нищо не е 
сръбските 
песни. Но това очевидно не се
устни възражения.
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* * *
Мое род.по мнсшо!
Горчив е живоши
щом толкоз шойло чувствам
швойши Прегръдка.
И не съм сам, 
щом край себе си аиждам 
шопа ошдухнашо глухарче, 
и опи гущер
надникващ ош иукншииниша на 
камъка.
И далече ошшука, 
когашо ми е шежко, 
аз се облегна 
ни никои швон бука 
или скала, 
мой роден край!

ВЕТРУШКА
- разказ •

който смайваше и ми даваше някаква 
свръхириродпа сила. Усетих нещо леко и 
приятно п гърдите и имах впечатление, че ще 
хвръкна в небесата. Каква ли шега си прави 
Всевишният с мен, помислих си. Дали това 
беше пътят до рая, по който ме носеха 
невидимите ангели?
Още не бях се оправил от смайването, когато 
в непосредствена близост чух нежен, кротък и 
умилен женски глас:
- Блазе си па теб в тия красоти!...
Пред мен стоеше една божествена красота!
Не се знаеше, що беше по-хубаво на тая мома: 
ореховите ли очи, бисерната ли усмивка или 
дългите руси коси, конто се люлееха низ сна
гата й! Снагата й пък - ка то художествено вре
тено, обвито с бяла коприна, която се 
движеше като жива брезова сянка.
Смаян и възхитен същевременно, не успявах 
пито да се прибера, нито да се мръдна от 
мястото си.
- Нали сега е краят на едно и начало на друго 
столетие. И не само на столетие, а и на хилядо
летие. Затова и дойдох. Това правех и в 
началото на миналите столетия, а сега е по- 
голямо значението на моята визита - хилядо
летието, продължи тя с упойващия си монолог.
Дали за това, че бях уплашен и объркан или тя 
ме омая със своя та красота и ненадейната 
поява, не успявах да разбера смисъла на това, 
което тя говореше.
- Искам да ме заведеш при децата и младежта! 
Да тръгнем от детските градинки и училищата
- каза тя дори с един вид заповед.
- Децата, младежите? - зачудих се. - Та и аз 
искам да ги срещна, но тук, в тия краища, няма 
нито деца, нито младежи, нито възрастни - 
успях едвам чуто от вълнение да кажа.
- Че как така?! Ти шегуваш ли се с мен?! - 
писна тя и в тоя момент от така красива жена 
не останаха нито следи, а пред мен стоеше 
едно грозно чудовище с широко отворени 
челюсти, пълни с кръвожадни зъби, а на 
главата му вместо русите коси сега имаше 
гъсти плитки от черни змии, които се усукваха 
и заканително показваха отровните пипала.
- Искам деца, младежи, хора!... Жадна съм! 
Искам... - крещеше жената-дракул и зама
хваше с косматите лапи към мен и с ужасните 
си очи мяркаше всеки мой миг.
Изстинах от страх. Но, за моето голямо 
щастие, ужасната сцена трая само няколко 
мига, а след това настана пълен мрак. 
Гръмотевиците се състезаваха една с друга, а 
гората ридаеше и скрибуцаше, докато големи 
бели топки лед нсмилосърдно ударяха всичко, 
което им се мяркаше на пътя. Не видях как и 
кога изчезна черното страшилище, а само чух 
гибелен, креслив и заканителен писък, ог 
който сз>всем ясно се разбраха думите:
- Бялата, Бялата... тя е подготвила всичко 
това!... Бялата, Бялата...

Тъкмо от тия думи разбрах, че ненадейната 
гостенка беше Черната чума, която беше 
дошла за своя курбан, но за съжаление Бялата 
чума, нейната посестрима, я беше изпревар
ила...
Червеникавият Качи внезапно и силно залая, 
аз се сепнах и изтичах от колибата. Там ме 
посрещна хубав следдъждовен аромат на пол
ски цветя и пресен въздух. Бурята беше пре
станала. Околните баири се шаренееха от 
градушка. Шарките приличаха на някакви 
следи, но не можах да разбера дали това бяха 
следи от Бялата или Черната чума.
Сигурен бях, че не бяха човешки.

Започна следобед. Около 
четири часа. Преди това беше ужасна 
горещина. Лежим на няколко крачки от коли
бата в дебела букова сянка. Червеникавият 
Качи се проснал под стрехата, а езикът му 
потрепва вън челюстта ритмично и с уск
орено задъхвано. Долу в гората бълбука и 
упойва пъстрото планинско поточе. Струна 
се, че всичко е спряло. А тогава, ненадейно, 
като вулкан, над планинския венец се 
зададоха черни гъсти облаци, които сякаш се 
надпреварваха кой ио-иапред ще ирекрие не
бето. Блестящата гледка стана тъмна и зас
трашителна. Вместо мирната и отегчителна 
тишина от гората екна застрашителен шум и 
трясък. В началото от далече, а и едвам чуто, 
а след това силно и страхотно. Светкавиците 
и гръмотевиците се надпреварваха със 
своите закани.
Тоя ден, от сутринта, се усещах така тромаво 
и безводно, като че ли целия свят носех на 
главата си. Не знаех защо така лошо се 
чувствах. Дали от силното слънце, тежката 
мараня или нещо друго. Вятърът, който 
донасяше бурята, ми помогна да се освободя 
от тежката резигнация.
Силната гръмотевица и едрите дъждовни 
капчици ме накараха да влезна в колибата. 
Щом отворих вратата, край мен се шмугна 
Качи и зае старото си място - край мен в 
ъгъла. Веднага легна, малко ме погледна 
дяволито и задряма. Легнах на овчарския кре
ват в колибата така. че имах възможност да 
наблюдавам цялата околност, сякаш бях на 
открито. Не знам колко време мина. когато 
усетих как някаква невидима сила влиза в 
мен и започва да предизвиква нервите ми. 
Започнах да треперя. Един огромен кръгъл 
стълб, наподобаващ на най-хубавите 
стълбове от Атинския Партенон, с усилена 
скорост се въртеше като свредел, обикаляше 
колибата с голяма скорост н всичко, което 
попаднеше пред него. захващаше и вдигаше в 
небесата. Вихър или ветрушка, както 
наричаха при нас това природно явление, 
помислих си. Но такава голяма ветрушка, 
чийто стълб имаше диаметър може би 
повече от един метър, до тогава не бях 
виждал. В тоя стълб играеха различни неща: 
сено, клончета, жълти листа, различни пар
цали и др. Когато ветрушката дойде до 
вратата на колибата, усетих страх, че заедно 
с колибата ще понесе в облаците и мен, и 
Качи. Но тя не стори това, взе няколко 
дрехи, които бяха под стрехата и един чадър 
и си замина. Тъкмо си помислих, че всичко е 
минало, ветрушката се върна с по-голяма 
скорост и сила и започна да навлиза в стаята. 
Помислих, че се намирам в някакъв адски 
котел, пълен с черна кръв. Обърнах се към 
кучето, но то или не мислеше така, или пък 
не искаше да обяснява и спокойно и 
ритмично дишаше. А бурята бие, ветрушката 
обикаля и нахално влиза и реве, а 
градушката бърбори като хиляди 
картечници. Струваше ми се, че е пристигнал 
моментът за разплащане на вековните 
човешки грехове.

В момента, когато помислих, 
някаква
на колибата светна яка виолетова светлина, 
която озари цялата колиба. Качи уплашен 
скочи изведнъж, изскимтя и се мушна под 
кревата. Нямах къде да бягам, та 
омаяно съдбовния час. Първото, което 
помислих беше, че колибата е захванал си
лен огън, но веднага се прибрах, понеже 
нямаше нито дим, нито горещина. Без 
възможност да предприема каквого и да 
било, стоешком посрещнах последния час.
Но той не дойде. Вместо трясък, огън или 
стрела, в колибата навлезе хубав свеж аро
мат, идващ от най-хубавите ливадски цветя,

Стойно Янков

(Из “Минавал ли си тъдява", цикъл - 
"Щастието е иа отвъдната страна")

БОСИЛЕГРАД
Гордо се разширява 
йо бреговете на Драговищица 
каша че ли свешъш е негов 
и всички идваш да му се радваш.

Перчи се кашо шинейджър 
Пред гоешише.

Срамежливо се скрива 
зад буйните растения 
и дървеша 
ош йогледите 
на влюбени 
минувачи
случайни гоеши или роднини 
за да не видиш старостта му 
колко е тъжен 
колко самотен...
Но все Пак горд...

Христова - 
Станойевич

1
I

II
14
#!

Ще цъфнеш в 

Планината
Веднъж 
Ще заблестят 
Кашо йълен месец 
Твоите очи

Ще ме намериш 
В Планината 
По синята рекичка 
И свирката на овчаря

Под букише 
Ще слушаме 
Песента иа вятъра 
И свирката на кавала

Ще цъфнеш 
Кашо Еделвайс 
С мен
В Планината

Петър Геров

че потъвам в
тъмна и безкрайна яма, на вратата

чаках

Симеон КОСТОВ
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ИЗ ПАТРИК БЕСОН, френски писател, есеист и публицист т
ЛАБИРИНТА 

НА ЛЮБОВТА
ДРУГ ЧОВЕК СЪМ В СЪРБИЯ

(и смъртта) на Пушкин^ДпУр3,,!" Година * Най-новият му роман, вдъхновен от живота 
ДРУ човек съм във Франция, а друг в Сърбия, изтъква Бесон

Читателите в Сърбия 
наха с възможността често

]
Милорад ГЕРОВ

Мълчи, не говори! 
Мигът магията 
виното да горчи...

ноктурно вече свик- Патрик Бесон. Че тези думи не са 
само символика потвърждава и про
изходът на писателя (неговият дядо 
по бащина линия е руснак, а майката 
- хърватка), което може би получава 
изява в новия роман.

- Особено бях вдъхновен от жи
вота на Пушкин, казва Бесон и ре- 
ших да пиша за едно изключително 
събитие в цялата световна литера
тура, изненадан от факта, че никой

на
да се сре

щат с някоя нова книга на Патрик 
Бесон, един от най-изтъкнатите 
ременни френски писатели. Разбира 
се, че заслуга за това има и неговият 
тукашен издател - "Паидеиа”, а що 
се касае до литературната продук
ция на този

Пише: Мария 
Филиповичси може да загуби

съв
ет, но наблюдавана от един съвсем 
специфичен ъгъл. От Ниш Бесон 
замина за Белград, а след това 
посети и Нови Сад, където се състоя 
премиера на негова книга със ста
тии, публикувани във вестниците. 
Той именно пише и за няколко най- 
известни френски вестници, които 
публикуваха негови текстове по 
време на войната като на кореспон
дент от Белград.

В СЪРБИЯ СЕ ЧУВСТВАМ 
КАТО У ДОМА 

Както изтъква самият Патрик 
Бесон, още след първите си посеще
ния и текстове за Сърбия и сърбите

Омайни мириси душата 
И зрели Плодове сърцето на 
И свещ гори...

писател,тя е резултат от 
неговата изключителна дарба, 
може би просто от начина на жи
веене. Понеже Бесон

шрайезаша дари
или

е писател от 
четиринадесетата си година. Започ
нал именно от единадесет години, но 
както изтъква, все пак трябвало да 
чака” до четиринадесетата 

гато публикувал първия си разказ, 
за да се представи пред читателската 
публика с непълни осемнадесет го
дини с първия си роман под заглавие 
"Дребните любовни мъки”. Оттога
ва е написал над четирдесет произ
ведения от различни жанрове, от ко
ито повече от петнадесет са романи.

Мълчи, не говори!

Месечината ми из очите не Пъди

И това малко количество вода
в дланите ми

да не се излее -
езеро от сълзи ще Потече.

си, по

желаел да поправи погрешното впе
чатление, което в чужбина имат за 
този народ. А откъде изобщо този 
интерес към съдбата на сръбския 
народ?

Към теб любовно чувство ме влече 
Не може любовта ми да се отрече 
Обичам те, Помни!

Патрик Бесон 
(Снимка Д.М.Цар)

СЛАВЯНСКАТА ДУША НА ПА
ТРИК БЕСОН

Най-новата Бесонова книга е ро
манът "Пушкиновата смърт”, който 
бе и представен по време на нишкия 
панаир на книгата, чийто гост този 
писател бе през цялото време на не
говото траене. Романът, който е оц
енен като едно от най-добрите про
изведения на Бесон, представлява 
разказ за живота на руския поет, не
говата любов и страдания, но и по
дробна реконструкция на руското 
общество от XIX век и преглед на 
интелектуалния живот от този пе
риод. Книгата "Пушкиновата смъ
рт”, както на нишката премиера из
тъкна Татяна Шотра, преводачката 
на Бесоновите книги, не е само ро
ман за великия руски поет - това е и 
роман за руската (и нашата) душа, 
който открива и славянската душа

- Добре съм запознат с историята 
на Югославия, понеже майка ми е 
хърватка, изтъква Бесон. - За нея 
написах роман. ("Дара”, 1985 годи
на). Когато започна войната на про
сторите на бивша Югославия, запи
твах се как е възможно да се раз
казва, че "сърбите са толкова ло
ши”, когато в миналото не е било 
така. Реших лично да се уверя и дой
дох в Сърбия, бях и в Босна, раз
говарях с хората. Четох какво са на
писали сърби, наблюдавах какво ра
ботят и реших да обясня на своя на
род - кои именно са сърбите. Не зная 
защо е така, но в Сърбия се чувствам

ГЛАСЪТ НА ”СОБСТВЕНАТА 
ЛУДОСТ”
Нямам концепция за това какво би 
трябвало да бъде едни творец • 
какво би трябвало да пише, дали би 
трябвало да живее със семейство 
или сам, дали би трябвало да има 
политически убеждения или не... 
Мисля, че просто творецът трябва 
да следи своя глас, респективно, 
гласа на ” собствената си лудост”, 
изтъква Бесон.

Мълчи, не говори!

В обяшияша ми Падни.

Нощта иошайно ще ни съблече 
и ще рече: Божествена си Ти!

Мълчи, не говори!

Не късай на верижката звеното. 
И нека да Потрае тържеството, 
душата ми блести.

преди мен не е ползвал смъртта на 
Пушкин като тема на свое произве-

като у дома, докато понякога във 
Франция се чувствам като в чужби
на. Приятно се чувствам, когато съм 
на посещение тук. Някак си съм друг 
човек във Франция, а друг - в Съ
рбия.

дение.
Бесон, както изтъква, наскоро 

ще подари на читателите си още ед
ин интересен роман, върху който ра
ботил три месеца. Темата е свързана 
с една исторически известна лично-Без думи любовта най-хубаво звучи. 

Мълчи, не говори... Не се обаждай!...

След няколко 

години
■И мояш сших неистов

тайнствено се ражда!
1 Ч-
>:Д.

Елена с ръцете - 
Еленът с йоглед.

Само с йоглед.

Елена там - 
Еленът тук и там.

Сам,
само с йоглед.

ТУК СПОКОЙСТВИЕ Ш 

НАМИРАМ
Александър

ДЪНКОВ

”Мо| стари домо како си орон’о” 
Алокса ШантиВ

прео
бражение

Мила ВАСОВ Първи Път аз тук възкликнах, 
тук дните ми завървяха.

С въздишка Пред теб сПирам 
и отварям ши вратата, 
тук сйокойсшвие намирам 
за сърцето и душата.

Велимир 
КОСТОВ

Отваря се вратата и 
затваря.
Трябва да се очаква течение, 
но течение няма.

Хората са отворили устата и 
заиейенили Погледи.

А аз зная.
Нарочно си отворила Прозореца, 
разширила завесите и 
с тялото си 
ейряла
всички течения на този свят.

Тежко време Преживяла, 
на Прадядо Помниш дните, 
от коПнежи остаряла - 
Прехвърлила годините.

Па мен си много мила, 
къщичке а Планински край, 
тук майка ме закърмила 
в слънчев ден на месец май. На мен си ми втора майка - 

закрилница на старостта, 
Приблизила, С1>единила 
детството ми с Пролетта!

С теб раснах, с теб обикнах 
твоя двор и швойша стряха,

Никола Антов, "Идоли", 1994, бронз
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ТЕАТРАЛНИ ПРЕМИЕРИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 

ИЗПЪЛНЕНО С 

ГОЛЯМ ЕН-

ДИМИТРОВГР АД
СКИ КАРА СЕВДАХ

Пише:
Стефан

НИКОЛОВ

(Кормиш Стамкопнч: "Кощиин”, постанопка: Слободан Ллсксич, изпълнение на 
театър "Христо Ботев" от Димитровград)

Пише:
Слободан
КРСТИЧ ТУСИАЗЪМ

"ФИЗИЦИ" - пиеса от Фридрих Алремант. Постановка: Борис Ата ров, 
асистент-постановчик: Марки Антанасов, сценография: /уян /у<митров, 

Соня Станулова, подбор на мушката: Араюлюб Пейчев, ос-
За трети път през 111-годишната си дейност 

театърът "Христо Ботев" от Дими тровград вкл
ючи а репертоара си делото на Борнсап Огаик- 

”Комкана”. Постановчик па пиесата е Сло-

лекшор:
ветленне: Пенад 1'мнтров, тон: Александър Нирнч, техника: Арати Ннденов 
и Пенад 1'мнтров, суфльор: Нина Петрова.

А^‘истващи лица: Мебнюс - МИЛАН ААВИАОВИЧ, Нютън - АЛЕКСАНАЪР 
АЛЕКСИЧ, Айнщайн - БОРИС ЛАЗАРОВ, д-р Фон Канд - АЛБЕНА СТАМЕНОВА, 
Марта Бол МОНИКЛ БАСОВА, Моннка 1Цстлер - САНЯ СТАНОЕВА, Рихард 
фос - ИРЕАРАР ВЕЛИЧКОВ, Ирена и\ауб - НИНА ПЕТРОВА, Анна Роз - 
ЙЕЛЕНА СИМОВА, Оскар Роз - СЪРАЖЛН ТОАОРОВ, Адолф Фридрих. - 
МИЛОШ ГЕОРГИЕВ, Внлфрид Касиар - БОЯН МИЛЕВ, Йер? Аукас - МИЛАН 
ЛПАРЕЕВИЧ, Уве Сиверс - АРАГАН СГЕФАНОВИЧ, Мурнло -АЕЯН ВЕЛИЧКОВ, 
Мак Артур - ВЕСЕЛИН ГАЦЕВ, Блохер - НИНОСААВ ПЕТРОВ, Гул - МАРКО 
МАРКОВ н Съдебният лекар -ИГОР ТОАОРОВ.

ОБИЧ
бодан Алексич, а професионален консултант - 
белградският режисьор Борислав Григоровци. 11а 
сцената в Димитровград бе видяно всичко онова, 
което придава особена чаровиост, шарм, аромат н 
боя на Станковпчевага "Кощана”. Имаше тъга, 
болка, дерт, кара севдах, жал за младост, ала и 
веселие, игра, песен. Този път постановчикът 
Слободан Алекснч е решнл да подготви едно ио- 
фолклорно изпълнение на "Кощана", като при 
това ни най-малко не пренебрегва нейните дра
матични заряди, душевните вълнения на нейните 
герои, конто по най-добрия начин отразяват ат
мосферата и духа на едно време. Алекснч успява 
да постигне тази цел, подпомогнат от сценографа 
Новица Младенов, който пресъздава мястото п 
времето на събитията от пиесата, реализирайки 
идеите на известния (сега покоен) белградски сце
нограф Велизар Сърбляновмч. Хубава одежда и 
одора носеха димитровградските актьори, благо
дарение на помощта (фундуса) на Народния те
атър от Белград, което допринесе в пиесата да 
бъдат отразени блясъкът, разкошът, красотата и 
колоритът на Враня от миналия век. Похвала за
служават и някои актьорски постижения, които 
публиката (и след десетото й изпълнение за "Ко
щана" се търси билет повече) съумя да възприеме

Младежкият театър при Народната библиотека в Димитров
град все повече се утвърждава като действащ фактор в културния, 
по-специално театралния живот на града. С последното си пред
ставление - пиесата "Физици” от швейцарския драматург Фридрих 
Диренмант, той показа, че има сили и таланти да се справи и с 
такива текстове, които навлизат в психическите дебри на героите.

Тримата физици, самоировъзгласили се за луди, попадат в сана
ториум, преди всичко да изкопчат тайната на откритието на про
възгласилия се за Мебиус. Останалите двама (Нютън и Айнщайн) 
са завербувани от разузнавателните служби на своите страни да 
дойдат до откритието.

Естествено, убийствата на трите медицински сестри съвсем не 
са случайни.

Онова, което обаче пленява в играта на младите артисти и 
актриси, е ентусиазмът, с който пресъздават тълкуваните образи. 
Действието наистина е водено умело от постановчика, който в 
общи черти е успял да съгласува многолюдния и при това твърде 
млад театрален колектив да изиграе пиеса от началото до край, 
като несекващо действие.

Освен постановчикът, голяма заслуга за общия успех на пие
сата имат и младите "ветерани" на младежкия театър: Милан Дави- 
дович с блестящо изпълнена роля, Александър Алексич, проявил 
завидно майсторство и Албена Стаменова, чието превъплъщение 
от притежателна на санаториума с високо самочувствие се пре
връща в образ на жалка потомствена трагичност.

ИГРИВА, ВЕСЕЛА И КОЛОРИТНА ПИЕСА: 
сцена от "Кощана"

авяйки в алкохол мъките и теглилата на Митке,и топло да ги възнагради.
Атександър Златанов е приникнал до тънко- той извънредно отразява всичко онова, което из- 

сти в душата и образа на Хаджи Томо. С изгледа, мъчва и преследва този герой на Станкович.
Не лека задача е имала младата Светлана Дн-гласа и ръста си, а особено с чувството си за фини 

актьорски трансформации и валери той макси- мнтрова в ролята на Кощана. Тази четвърток- 
мално изпълнява своята задача на сцената и се ласничка от димитровградската гимназия (може 
докосва до сърцето на зрителите. Златанов е един би и бъдеща професионална актриса) пленява пу- 
от най-силните стълбове на представлението. Не- бликата повече с играта и особено с песента си.
говата роля ще се помни, тя е доказателство за макар че показва и дарование за сценичен говор и 
успешното развитие на този несъмнено талантл- движение. Тя изпълнява на сцената всичко, което 

актьор, който от неотдавна заплува и в про- от нея изисква постановчикът Алексич. Нейната 
фесионалните води (роля в пиесата "Народен вр- актьорска креация е забележителна и ни насър- 
аг” на пиротския театър). Освен че успешно е чава да изпитваме задоволство от факта, че в Дн- 
реализирал режисьорските задачи, Слободан Ал- митровград е открит още един актьорски бисер, 
ексич е и твърде сигурен и сугестивен в ролята на 
Митке. Той пресъздава нещастната младост, бол- Антова в ролята на Кощанината майка Салче. 
ката в сърцето и душата по един съвсем необи- Когато има повече текст (във втората част на 
чаен, но приемлив, силен и убедителен начин. Уд- представленоието), тя се изявява с всичките си

актьорски качества. Делчо Гигов доминира с из
гледа и актьорското си майсторство в епизодите, 
в които участва. Той е лика и прилика, олице
творение на властта в едно време и атмосфера, но 
и много повече от това.

Образът на Стоян е пресъздаден от младия 
Александър Денков, с когото в бъдеще трябва да 
се работи много повече, за да може да достигне 
нивото на по-възрастните и по-опитните си ко
леги. Павла Михайлова тълкува с осцилации об
раза на Магда, докато Славчо Димитров е сигурен 
като Марко. Ангелина Мармнкова и Албена Ста-

ив

Твърде впечатляваща и сугестивна е и Олга

Шт. ' щ

Изпълнените второстепенни роли от останалите млади арти- 
сти, някои от които за пръв път излизат на сцената, са в пълен 
унисон и действат синхронно с общото протичане на действието. 
Естествено, тук-таме има и колебания и залитане в тълкуването на 
ролите, не винаги отчетливо и ясно се 
това е естествена

меновл коректно изпълняват ролите на Ката и 
Стана, а Никола Андонов (Гърклян) още веднъж 
показа, че е майстор за епизодични роли. Славчо 
Антов се появява в ролята на полицая, Верица 
Бойкова е Васка, а Боривое Букулнч - Курта.

За веселостта и игривостта на димитровград- 
"Кощана” са се погрижили Василие Петро- 

Р1||р9 пич (музикален сътрудник), Славиша Йопанович 
(хореограф), Красимир Григоров (корепетитор), 

1 оркестърът на КХД "Предраг Бошкович Павле” 
и фолклорният ансамбъл на КХД към Центъра за 
култура в Димитровград.

Представлението "Кощана”

щ ■>'

произнасят репликите, но 
последица при дебютиращи артисти. А може би 

и на сравнително прибързаното желание час 
ставят на публиката.

Публиката от своя страна (радващо е, че това бяха предимно, 
дори в огромното си мнозинство млади хора) прояви коректност и 
приветства отделни сцени и изпълнения с бурни аплодисменти.

За качественото и пленяващо представяне 
принесоха твърде сполучливото и пестеливо сценично решение на 
Деян Димитров, както и музикалните и светлинни ефекти на Д. 
Пейчев и Н. Гмитров.

Представянето на Младежкия театър сякаш и разрешава диле
мата, висяща в димитровградския театър, дали може един театър 
да работи на самодейни начала. Със сравнително скромни средства 
(но с голяма упоритост и въодушевление) младите показаха, че 
може тъкмо така да бъде.

№11,а по-скоро да се пред-
г-.,

ската

V Г на цялата пиеса до-

. ш ■ V
% у хЯ -V е още едно до

казателство, че димитровградският театър "Хри
сто Ботев продължава да изпълнява успешно ку
лтурната си мисия, която е започнала преди 111 
години.

Слободан Алексич (Митке), Павла Михайло 
(Магда) и Александър Златанов (Хаджи Томо) в 

"Кощана"

ва
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АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ, АРТИСТ 
„ХРИСТО БОТЕВ" В ДИМИТРОВГРАД

ТЕАТРАЛНИЯТ ЖИВОТ В 
ДИМИТРОВГРАД Е БОГАТ, 

А В БОСИЛЕГРАД СКРОМЕН

В ТЕАТЪРА НАШЕНЦИ В СВЕТА НА НАУКАТА

ЖИВОТ И ТРУД, 

НАСИТЕНИ С БОТЕВСКО 

ВДЪХНОВЕНИЕПише: Миланка 
ЗАРЕВАТърсейки собствените си жи- екип. Просто казано, целият екип 

знени пътища, Александър Злата- трябва да диша заедно Който р з 
нов ги откри и намери в самодей- бере това, има предиспозиции да 
ння театър Христо Ботев в Ди- стане добър режисьор или артист 
митровтрад. Като артист с високи Разбира се, без талант и упорита 
качества и опит, той си намери мя- работа нищо не става”
- - - сред професионалните арти
сти в Пирот. Неотдавна, когато . 
пиесата “Кощана” димитровград-

общата хирургия и урологията и през 1981 
година става специалист в тези области.
Д-р Михал Пенев, хирург, продължава да 
работи върху усъвършенстването си в 
областта на хирургията и урологията. Опре
делено време прекарва в Уроложката клиника 
в Белград, а след това продължава да специал
изира в Клиничния център в Любляна, в Копен
хаген (Дания), Гент (Белгия), в Берн 
(Швейцария). Във всички тези известни 
европейски медицински центрове научава все 
нещо ново и ново, за да почне да го прилага в 
клиниката, в която днес работи.
През това време д-р Мишо упорито работи и 
пише свои трудове, както и трудове с други 
автори, участва на конгреси в различни 
европейски градове - Париж, Барселона, Бер

лин, където изнася и свои док
лади. И тук той е забелязан от 
своите колеги. В областта на 
урологията е написал публи
кация под название: Разбиване 
на камъни в уретера с апарат 
3\/1_. Такива трудове и публи
кации с още свои колеги той 
има над давадесет.
*С какво се занимава днес асис
тентът и хирург р-р Мито?
- Работя много и се старая на , 
всеки да помогна колкото е 
възможно повече и поне 
малко да му възстановя 
здравето, дори и когато е 
невъзможно. В такива мо
менти съм много щастлив. Ос
вен редовната работа като 

асистент в Медицинския факултет и хирург- 
уролог в Уроложката клиника, подготвям и 
докторска дисертация на тема: "Неурогенен 
пикочен мехур”. Подготвям я по-отдавна и 
вече съм към края.
Разговорът с този авторитетен нашенец е 
много интересен и приятен. Опитваме се да 
излезем от водите на науката, да се върнем в 
обикновения живот - там, където няма 
медицина, хирургия, урология... Интересува нн 
нещо повече за живота на д-р Пенев извън 
клиниката.
- Докато се учех и ходих по специализации, 
създадох си семейство. Щастливо семейство! 
Имам две дъщери и... една съпруга, разбира се. 
По-голямата ми дъщеря Маргарита неотдавна 
се дипломира в Медицинския факултет в 
Скопие, а по-малката е пети курс също в 
Медицинския факултет. Истинско медицинско 
семейство.
И този нашенец милее за родния си край, за 
родната Бресннца, за роднини и приятели, 
своите съселяни... Всеки свободен и удачен мо
мент ето го там, в неговата Малка 
Швейцария”, където живеят остарелите му 

родители и по-малкият му брат, работещ 
в Босилеград. Там, в родните планински пре
дели, се зарежда с нови сили за усъвършен
стване в неговата наука. Там отново става 
Чарли, както му викахме, когато бяхме 
ученици. А когато не се намира там, неговата 
връзка с родния му край е вестник "Братство .
Накрая д-р Мишо Пенев въодушевено 
сподели:
- Както и преди 35 години, така и сега денят ми 
започва с вестник "Политика , а вечер, преди 
лягане, потъвам в прекрасните стихотвор 
на Христо Ботев - "Хаджи Димитър”, Обесва- 
нето на Васил Левски”, ”На прощаване ,

Нашенецът д-р Михал Пенев - Мишо 
нал в пазвите на планина

е отрас-
Църноок, в

прегръдките на боровете, в ”Малка 
Швейцария”, както впрочем обикновено 
за своето родно село Бресница. Тук, по 
желанието на неговите родители, се ражда 
през 1949 година. Преди да тръгне на училище, 
научава първите букви и числата. Полските 
работи не ги обичал, а и днес не ги обича. Ви
наги бил с книгите, вестниците, дори 
още не знаел да чете и пише. Всичко това 
благодарение на неговия съсед, дядо Владе, от

казвасто и _ На кое ниво в момента са По- 
с сшиженията на театралния жи

вот в Димитровград и Босиле- 
чани твърде успешно се предста- град, да не речем на българското 
виха пред любителите на театрал- малцинство? 
ното изкуство в Босилеград, го по- ' В Цариброд, т.е. Димитров- 
молихме за разговор за нашия вее- град театралното дело съществу- 
тник- ва 111 години и това

и когато
е голям успех.

В пиесата на Бора Сшанкович Затова и тоя живот в Димитров- 
изиълнявагие роляШ ни Хаджи град е далече по-богат; отколкото 
Теша. Зрители са забелязали, че в Босилеград. Той се дължи 
сте направили това кОГПо същин- тусиазма, усилията и себеотрица

нието на хора от театъра "Христо 
Ботев”. Тук действат повече съ-

давна вече покоен, който редовно получавал 
вестник "Политика”. У малкия Мишо тозина ен-
вестник предизвикал голям интерес. 
Крадешком се приближавал до съседа си, 
наблюдавал го как чете и се питал какво ли 
намира на тази голяма хартия.стави, които изпълняват пиеси и на 

сръбски, и на български език. и 
конто постоянно обогатяват кул
турно-забавния живот в общината 
ни. Досега гостувахме на много ме
ста в

Като научва буквите, започва 
да я чете и до ден-днешен 
остава неин верен приятел.
До VI клас на основното 
училище Мишо се учи в род
ното си село, а след това 
продължава образованието си в 
Босилеград. За първи път 
тогава се отделя от родителите 
си и родната си къща, но това 
не е представлявало никаква 
трудност, тъй като остава само 
с книгите. Като отличник се 
записва в гимназията ”Иван 
Караиванов” в Босилеград. Гим
назията е точно преломната 
точка в неговия живот. Тук се 
среща с извънредните препо
даватели, които определят неговото бъдеще. 
Както самият казва, преподавателката по 
сръбски език Райна Петрова го научава да от
деля малкото от голямото, важното от 
маловажното. Въпреки че била строга, със 
своето поведение и като преподавател е 
научила и подготвила много млади хора за 
бъдещия живот. ”Не мога да не спомена и 
Стоян Станков, директора на гимназията”, 
казва нашият събеседник. Той всъщност 
научил Мишо Пенев да бъде космополит и 
заедно с останалите преподаватели проявявал 
голямо разбиране към учениците и техните 
проблеми. Тук прекъсваме нашия събеседник с 
въпроса:
*Дпес Михал Пенев е магистър на медицин
ските науки, асистент в Медицинския 
факултет в Скопие, сйешшлисш По обща 
хирургия и урология, началник на отдел в 
с конска та Уроложка клиника. Накогон на 

всъщност се дължи всичко това?

републиката, за Димитров
град знаят почти навсякъде'. На
шият град, конто е известен с май
сторите си на художественото из
куство. все повече става място и на 
театралното. Убеден съм, че няма 
да прекаля ако кажа, че в нашия 
самодеен театър определен брой 
актриси и артисти са по-добри от
колкото членове в някои профе
сионални театри. Когато се касае 
за театралния живот в Босилеград, 
аз смятам, че той е все още твърде
скромен.

В Босилеград няма театрални
д-р Михал Пенев - Мишо

Александър Златанов
състави, тук от време на време 
идват театри от други среди. Не 

ски Професионалист, че тази ро- ви Ли се струва, че По тоя начин 
ля като че ли е Предназначена шъ- шой само внася култура?

- Културата няма граници и не 
- Естествено. Всеки по-серио- признава граници и по тоя начин тя 

зен артист настоява да изпълни по- се разширява. Добре е. че идват 
възможно по-добре, театри от други среди. Това обаче

Вас. Това доПада ли Ви?кмо за

етата задача
В това отношение и аз се трудя. Не е достатъчно за разширяването 
Ролите не се пишат точно за опре- и просмукването на културите. Ху- 
делен артист. Но ако ролята се из- баво е когато ти гостуват, но тря- 
пъяни така, че се постигне убеди- бва и ти да отидеш на гости.

Бихте ли се отзовали При ус- 
босилеградчани Ви Пови-

стига до впе-телност, тогава се
чаттението, че тя е писана тъкмо лоние че 
за този, който я изпълнява. Смя- кат да Помогнеше във иъзешино- 
там. че когато се успее в това, до- вяванешо на театралната сиени? 
волни остават и артистите, и пуб- . Без съмнение ще дойда, по- 

Образа на Хаджи Тома из- неже един от начините за това е да 
помогнат и хора отстрани. Докол- 

го повикат, ще дойде и Борис- 
съм.

ликата.
градих в сътрудничество с режи
сьора на пиесата Слободан Алек- кото
сич и известния босилеградчанин лав Глигорович, сигурен __
Борислав Глигирович. Босилег- Бихте ли могли да ни кажете 

би не знаят, че, той колко Пъти от сиенита се иок 
и директор на пихте Пред Публиката?

- Не пиша и не правя евиден-
радчани може 
е известен режисьор 
Драмата в Народния театър

какво
- Благодарение на майка ми, която много 
искаше «а стана лекар, а още.понече благо
дарение на тогава младата преподавателка по 
химия и биология а гимназията Любинка - 
Вица, която ме въведе в тайните на генетиката 
и по този начин ми откри пътя към медици
ната. И наистина, тя като преподавателка ми

да реша да следвам медицина, за което 
й много благодарен. Моите пре-

в Бел-
ции.град.

Какъв е животът в театъра, Без оглед па Кова .прЯмсШ
там май времето По-дълго трае? Ше много Помнят, к 

- В театъра е по-иначе, откол- „т топ щастлив,
живот, и тежък живот няма да запри

пече
кото във всекидневния
На^рапред представлението ние гостуваме на
готвя, трупата се стреми към ня- - Какт ’ госту-
какво съвършенство, провеждат много сце™ “ 3 БеЛград за
се кой знае колко репетиции, а сл- ваме и в Б • Р ”Професи-—• ге? гх- к—..

комедията на Чехоа

се ваше?
помогна 
наистина съм 
подаватели, а и твоите, тъй като бяхме 
съученици, наистина бяха отлични педагози и 

Мисля, че си съгласна. Напълно -ед това се
Това е трудна работа, която из
исква дълго време. Оттук и усе- втория път с‘ е» С,(сната
щането, че в театъра времето трае Мечка и ^ ^ ^ Не

^^оТ^ятието еа Г
с ъставна част и предизвикате/! на “>т>Ф И,вестни национални те- 
ство в живота на всеки артист.Не участв, Турция, Гърция,
може да се живее от една добре атри ‘^^''Хва са^ве сцени, ко- 
изпълнена роля. Трябва винаги да Хьрв "| ТО ъм жив”. 
се утвърждаваш, всяка премиера „то ще помия дока 
да ти е изпит. Артистите трябва да

като един ВБ'

възпитатели, 
казвам.
Като отличник в гимназията, Пенев без 
проблеми се записвал'■Медицинския факултет 
в Скопие през учебната 1968/69 година.

1974 година със среден ус
па отличния успех по

енпи
Дипломира се през 
лех 8,60. Благодарение 
впеме на следването си веднага започва дв 
работи като асистент в скопския Медицински 
факултет.С голям интерес и безпределна 
любов работи и мечтае за своето усъвършен
стване в областта на хирургията. Избира

"Хайдути”... Зная ги наизуст, но всс пак кни
гата е в ръцете ми. Каква поезия, какво 
творчество! Стихове, конто ми вдъхват 
космически чувства и визии.

действат на сцената
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ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ ПРЕЗ 1999ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЦА АЛЕКСОВ, ДИМИТРОВГРАДСКИ ХУ
ДОЖНИК - ЛЮБИТЕЛ ХУДОЖЕСТВЕНА

ГОДИНАХУДОЖЕСТВЕНО - ФУТБОЛНА ВРЪЗКА
футболна връзка текстът за Новица Алек- 
сов вместо нас ще завърши Банс Бошко- 
вим, който по-добре познава художестве
ния опус на своя футболен наставник и кой
то за него като изборазителен самодеец 
може да даде по-компетентиа оценка:

"Схващайки, че художес твената творба 
представлява затворена духовна и формал
на цялост, в която духовното отношение? на 
структурата помирява мнимата многознач- 
ност на представените обекти, Новица 
Алексов суверенно борави с изразителните 
средства на изобразителното изкуство. 
Този човек е типичен представител на жи
вописците, конто олицетворяват епическа
та черта на характера у хората от нашия 
край. Много неблагодарна работа е да го
вориш или пишеш за един "колега” и за 
неговите художествени творби. Но да се 
говори за Новица Алексов и за неговите 
картини все пак си заслужава. Темите на 
неговите произведения са драматични, а 
цветовете, които подбира - опри. Той на
блюдава играта и борбата между свст- 
лостта и мрака и преследва своите мисли, 
като набляга на психологическия момент 
на композицията.

Ориентирайки се предимно към пейза
жа, Алексов изобразява своя роден край, 
забелязвайки при това поетиката, която 
лъха от къщите, доворовете и хората, с 
които живее в тези простори. Неговата 
палитра се свежда до твърде изтънчения 
усет за цвят. Голямата гама от сиви, сиво- 
окерастн, лилави и белезникави нюанси

т Новица Алексов е
И един от осемте дими- 
■ тровградски художни- 
Р§ ци-любнтелн,

"Погановски манастир". В тази забеГодината, която остава след нас, 
въпреки войната, беше богата със лежителна проява участваха: Васа До- 
събития в областта на изкуството, Лю- ловачки, Саня Филипович, Милан Ми- 
бителитс на изобразителното изкуство лич, Йоана Вуланович, Миодраг На-

гории, Елена Пулецович, Богдан Аи- 
тониевич, Небойша Милчев, Слободаи 
Радойнович и Мирослав Аиджелко-

които
имаха честта да се пред
ставят с една картина на 
тазгодишния Преглед 

изобразителното 
творчество на художни
ците-любители в Сър- 

бобан Димитров бия, което се проведе 
към края на годината в Белград. Платната 
на този художник, конто бяха експонирани 
на досегашните изложби на димитровград
ските самодейци в местната галерия, под
сказаха на ценителите на този вид изкуство 
в общината, че става дума за едни от най- 
добрите изобразителни аматьори, творящи 
в нашия край.

Алексов е роден преди 41 години в Ди
митровград. Завършил е Факултет по физ
култура н Полувисшо футболно училище. 
Като професор по физкултура той никога 
обаче не е работил. От години е служител 
в димитровградския "Комуналац”. С изо
бразително изкуство е започнал да се зани
мава на младини. За него много почита
тели на живописта, ала и професионални 
художници твърдят, че спокойно е можел 
да завърши и Художествена академия, ако 
навремето е взел такова решение. В жи
вописта Новица предпочита реализма (в 
обикновения живот всички, които го 
познават казват, че е реален човек). Преди 
да започне да рисува нова картина той

в Димитровград имаха възможност да 
сс любуват на произведенията 
шите велики майстори на живописта,■диг ,

Пише:

на на на-

Димитър Димитров

на картините на уч
астниците в плене
ра "Погановски манастир”, както и на 
творбите на художниците-любители, 
които тази година показаха виден на-

вич, както и Йордан Маринков от Бъл
гария. През октомври в Погановския 
манастир се състоя и хуманитарен ху
дожествен пленер, на който участваха 
десет художника.

През същия месец художниците- 
любители изложиха за четвърти път 
свои произведения. След това самодей
ните художници Зоршха Милева. Иван 
Коцев, Горан Миланов, Видойко Пе
тров, Драган Стратиев. Славчо Арсе
нов, Адам Георгиев и Новица Алексов 
участваха със свои произведения на 
XIX преглед на самодейното творче
ство в Сърбия. На тази изложба Слав
чо Арсенов получи диплома.

Към края на годината ни гостуваха 
младите художнички от Белград Весна 
Деяновнч и Мая Гузина. На гости ни 
дойде отново и уачетникът в тазгоди
шния пленер Богдан Антониевич от 
Прокупне. А Димитър Илиев се пред
стави със самостоятелна изложба в 
"Салон 77" в Ниш. В края на годината 
със свои картини и рисунки ни удостои 
нашата млада съгражданка Саня Фи
липович от Белград.

С една дума можем да заключим, че 
в димитровградската галерия през 1999 
г. имаше какво да се види. След нас 
остана наистина една художествена го
дина.

предък.
В началото на годината със своите 

картини се представи живописецът от 
Ниш Мирослав Анджелкович. След 
него със своите произведения ни въо
душеви художникът от съседния ни 
Пирот Чедомир Кръстич. По нишо не 
отстъпваха и произведенията на Зоран 
Стошнч - Врански. също така голям 
майстор на четката, който ни се пред
стави със своите космически картини, 
работени в маслена техника.

Поради агресията срещу нашата 
страна, която извърши НАТО. врати
те на галерията бяха затворени в про
дължение на два месеца и половина. В 
знак на протест Георги Йосифов, наш 
художник, живеещ в Нови Сад. отказа 
своята изложба в София. Двама наши 
художници - Богдан Николов н Звонко 
Павличич, участваха на художестве
ния пленер във Велико Търново. На 
пленера в братския ни Александровац 
Жупски за първи път участваха и два
ма нашенци - художникът Димитър 
Димитров и скулпторът Димитър Или-

!
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студийно размисля за темата. Старае се тя преобладава в неговите картини.” 
винаги да бъде оригинална и да асоциира 
на нашия край. Обича да чете книги за изо
бразителното изкуство (в домашната си ра във всички области на художественото 
библиотека* ги има много). Наслаждава се творчество, включително и в областта на 
на платната на известните югославски и

Със задоволство ще констатирам, че
нашата среда е разсадник на таланливи хо-

св.
изобратизелното изкуство. Художникът 

чуждестранни майстори на палитрата, но Новица Алексов е един от тях. 
никога не си е позволявал да краде чужди 
идеи или, не дай Боже, да сътворява репро
дукции на чужди творби. Старае се да 
ползва първокачествени бои и платна.
Живописта за него е вид развлечение. До-

Въпреки тежкото положение, пре
дизвикано от агресията, и това лято бе 
организиран художественият пленер

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ НА ИЗКУСТВАТА

50 КАРТИНИ НА САНЯ ФИЛИПОВИЧсега е нарисувал няколко десетки платна, 
предимно пейзажи и портрети. Известен 
брой платна, които по принцип са с голям 
формат и с ценни и с вкус подбрани рамки, 
е подарил на приятели и роднини.

До преди няколко години, до учредява
нето на местното сдружение на самодей
ните художници, димитровградчани свърз
ваха

На 10 декември т.г. в димитровградската галерия на из
куствата бе открита самостоятелна изложба на Саня Фи
липович. Родена е през 1973 г. в Белград, но потеклото по

На петдесетте картини, които изложи Саня Филипович 
Димитровградската галерия, особено впечатление оста-в

виха пет-шест картини на тема град и пет композиции на 
майка й е от село Петърлаш. Средно художествено училище тема мотоциклист. Впечатление остави и автопортретът 
завършва в Белград, художествена академия, специалност й, работен в синя гама и маслена техника, 
стенна живопис, при професор Влада Тодорович, при ко
гото 1998 г. кара постдипломни студии.

Какво да кажем за тази

Нека да препоръчам на тази млада наша художничка 
да не излага скиците си и рисунки на актове от академията, 

млада художничка? Току-що защото галерията все пак е нещо друго, тя не е ателие. Това 
завършила художествена академия, самоуверена, талантли- са незавършени работи, които се внасят в книги и моно- 
ва, амбициозна, още палава... Из нея блика енергия, която се графии, галерията не е училище. В нея идват хора, макар и 
опитва да пренесе на платното.Рисува всичко, всичко онова,

неговото име главно с футбола. Той е 
един от най-добрите димитровградски 
футболисти на всички времена и настоящ 
треньор на местния ФК "Балкански”. Про
фесионалният художник Бранислав Бане 
Бошкович, който понастоящем преподава 
в основното училище "Моша Пияде", няко
га му е бил съотборник, а сега е негов фут
болен възпитаник. Новица и Бане често

от малка среда, които в годината виждат около двадесет- 
което е най-близко до нея - хора, къщи, улици... На кар- ина изложби и те знаят да преценят какво е хубаво и 
тините й се виждат добре композирани елементи, 
намерени, пълни с цвят, от охра до виолетова, живи цветове, 
които са пълни с интензитет и съвременност, на места аб
страктни. Темите й са разнообразни, както и техниката, в 
която рисува - масло, темпер, пастел и то на платна, катас- 
трон и пр.

валерски качествено, а какво не.
Накрая да кажем, че бъдещето е пред тази художничка, а 

тя ще умее да се справи с него. На нас ни остава само да й 
пожелаем много успехи.

обменят мисли за живописта и, разбира се, 
за футбола. На футболния терен шеф е 
Новица, а в ателието - Бане. Условнб каза
но, де! Именно помади тази художествено-

Д. Димитров
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ГОДИНИ ДИМИТРОВГРАДСКА ГИМНАЗИЯ110

ИЗ ИСТОРИЯТА НА НАШИЯ ПЕЧАТ

Сериозни
подготовки

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ 
СКА) ГИМНАЗИЯ

ИСТОРИЯТА НА ЦАРИБРОДСКАТА (ДИМИТРОВГРАД-

ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАД ТРЯБВА 

ДА ЧЕСТВА 120 ГОДИНИ

Ознаменуването на 110-годишннната 
(царибродска) гимназия е 
2000 г. Но дали това

на димитровградската 
запланувано да се проведе на 8 ноември 

ще стане все още не е известно, тъй като това 
е в компетенция на Министерството на 
2000 година трябва да се

Пише:
Богдан Николов

просветата. Тъй като през 
ознаменува 130-годишнината на ос- 

училище в Димитровград и 120-годишнината на пирот- 
ската гимназия, за Министерството това е много и може би поради 
това отговор все още няма. н д

Но независимо от това,

новното
През 1991 година Царибродската гимназия че- ТОРИЙКА на Царибродската непълна смесена 

ства голям юбилей - 100 години от откриването й. гимназия” 1880/81 до 1914/15 (в. "Нишава” от 4 
През 2001 година, както бе юли 1915 г.) става ясно, че от 1880 до 1890 годинаоповестено, гимназ- 

ще чества 110 години. Дали наистина 
училище е започнало да работи преди 11 десе- закони на България, се е считало за СРЕДНО 
тилетия? Някои документи подсказват, че то е УЧИЛИЩЕ, а с откриването на III клас то по- 
по-старо с цели десет години. лучава звание прогимназия или нисша

През 1879/80 учебна година в Цариброд беше гимназия в съвременната терминология. В посо- 
пренесена Учителската семинария от Белоград- чената статия пише: "Сегашната непълна смесена 
чик, просъществувала като такава - при дирек- гимназия в гр. Цариброд е преминала през три 
торстването на СИМЕОН ХРИСТОВ до 1886/87 важни момента на своето развитие: 1880/81, 
учебна година. В летописната книга на гимназ- 1890/91 и 1914/1915. Значи авторът на статията в 
ията има списък в последователен ред на директо-

според директора г-н Томислав Таков 
гимназията сериозно се подготвя за ознаменуване на тази’ 
значителна годишнина. Най-важната работа от приетата програма 
е издаване на Монография на гимназията. За тази цел е подписан 
договор с група автори (Богдан Николов. Лилия Нейкова и Цветан 
Еленков), които отговорно са поели поставената им задача. Тъй 
като за стогодишния юбилей гимназията издаде приложения за 
Монография, то на същите е направен обстоен анализ и са набеля
зани пропуските. Констатирано е. че периодът от 1920-40 г. изобщо 
не е обхванат, което сега не трябва да се повтори.

Според Таков Монографията ще се нареди между най-добрите 
печатани у нас, каквито са тези на гимназията в Крагуевац, Земун, 
Пирот. Ударението е на това да се изтъкне какво е дала гимназията 
на тази среда и тя "ще бъде единствена и по това, че освен имената

ията това училището с два класа, по тогавашните просветни

Мажа историйка
II |Ц1бщспт| Еиш Вият Глави-

**?$&•** , 
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Л <$//&■ У/-&&ЯА <7? 'й?/---'
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У* /(/ л'чв«л
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^•••/•1-1*14/1* р*дна завършилите, ще даде сведения и за това какво са направили те 
след гимназия".

От разговора с директора узнаваме, че ознаменуването на 110— 
годишнината гимназията подготвя най-отговорно и в останалата 
част. Запланувано е до тогава да се уреди цялостно училищният 
двор въз основа на направения преди години проект от специализ
ираната фирма "Ерозия” от Ниш. Проектът предвижда уреждане 
на осветление на двора, зелени площи, игрища за тенис. От друга 
страна, "на Общинската скупщина още преди повече от една 
година сме доставили проект за подобрение на материалните ос
нови на труда, с основно ударение за оборудване на медиатека и 
придружаващите я съоръжения". Директорът изтъква, че” 
Общинската скупщина е осведомена, че за това са необходими 
значителни средства, които тя трябва да обезпечи. Доколкото не е 
в състояние, то и ознаменуването на годишнината е възможно да се 
проведе при скромни материални условия или парите да се дадат 
на основното училище, а ознаменуването да се измести за една 
година, както впрочем стана и със стогодишнината.

Сегашната непълна сме
сена гамиазми н-ь гр. Ца- 
рмбролъ е прАминжл* прАз-ъ 

момента на сво
ето разпише--1880/81,1890' 
91 и 1914*15 учеОии години.

Пр>зъ есемьта, нъ 1880 
годана. косато днешшшг*. 
градъ е амахъ вадт. на се
ло а е бромлъ само около 
74 сАмеЙстил.по кмкцяаш- 
аатд на поко&лвя сисщсинкъ 
Петр-ч Шишко*-*. 1» дирек-

кат. Тодоръ и. Аяияетасоет. 
прАдлягя съоЛетиенви си 
дом-ъ на учемвнитА. а друш 
се злиаематт. сь постройка
та на сдамието за държа- 
ипгъ па<«си1мсъ—сегашното 
тякона на непълната смАсс- 
••а гимназии.

Тогавашния иидъ па рдя- 
наето е М|1зл -а-чнааенъ и 
дмесъ. съ изключение огра
дата на днора му и чешма- т 
та. «;ь нетв класни стаи а|ж

X
три

Т1

V.>*■'

и«

Я-1Й11I & т
С1

Приложение №1 Приложение №2

рите, както следва (виж приложение N0 1): "Нишава” от 1915 година добре е знаел историята 
ПЪРВИ ДИРЕКТОРИ НА ОТКРИТИТЕ на гимназията и посочил тия три важни дати в

КЛАСОВЕ:
1. 1880/81 до 1883/84 Симеон Христов, дирек-

нейните анали.
От други документи, както и в статията "Ну

ждата от един по-жив интерес към учебното де-тор на държавния пансион.
2. 1884/85 Иван Филипов, директор на дър- ло” "Нишава”, брой 2 от 11 юни 1915 г.) виждаме,

че значението "семинария" се употребява само
3. 1885/86 Йордан Наумов, директор на трето- при пренасянето й от Белоградчик, 

класно училище - без пансион.
4. 1890/91 Дончо Паунин, открива III клас 
По-нататък в летописната книга е записано, гимназия. Трети клас е само продължение на два-

че до 1890/1891 училището е било с 2 (два) класа; та класа дотогава. В другите статии се говори, че 
1890/91 до 31 август 1914 то сс именува трик- Ш клас през учебната 1885/86 е бил непризнат от 

ласно народно училище, а по-сетне - прогимна- Министерството на народното просвещение и е
бил на издръжка на общината. Министерството 

Тия данни са ни били известни и по-рано, оба- признава III клас през 1890/91 година.
Мисля, че напълно е ясно, че Цариброд, дне-

от 1880

А.Т. жавния пансион.
а сетне се го

вори само за "училището", все до откриването на 
III клас през 1890 г., когато училището става про-Първи контакти на 

училищата от Димитровград 

и Суботица
а от

зия.
димитровградчани до Палич 

някой друг повод. Както 
изтъква директорът на димитров
градското училище Димитър Гю- 

и до позбратим- 
яване между двете училища.

По предложение на министър да
"Мо- или по сме знаели каква с била ролята на учи

ло откриванст на III клас и затова сме шен Димитровград, има средно училище
гимназията 1890/1891 го- година и през учебната 2000/2001 година трябва да 

"МАЛКА ИС- се чества 120-годишен юбилей.

че ние не 
лището
взели като началото на 
дина. След като намерих статията

Седлак основното училище 
ша Пияде” от Димитровград тези 
дни осъществи първи контакти с 
основното училище "Иво Лола Ри- ров, ще се стигне 
бар”от Суботица. Става дума за 
унгарско малцинствено училище, 
до което димитровградското тези 
дни изпрати своята годишна про- 

съответни снимки на учи-

А.Т.

•'МЕСЕЦА НА КНИГАТА" В БОСИЛЕГРАДВ РАМКИТЕ НАграма,
лището и живота и работата

вестник "Вляно- ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА МАНИФЕСТАЦИЯв не
го, ученическия 
ве" и стихосбирката "Какво ли е 
това да си поет”. Сега се очаква 
отговор, а първите директни 
такти най-вероятно ще бъдат осъ
ществени по време на екскурзията

., . ,*»* 1п цгласено стихотворението Новембар на Ивана Миланова,
библиотека в Босилеград със съдс! стм _■_ У ' ' творбата "Рппьсна земля” на Миряна Стойнева

ведомства, Центъра за култура и нмиего н> /7"|!^1”1иорб1„.а ■’С1,с због лонтс" па Захари Хранов, и три- 
дателегно отбеляза тазгодишния Месец на кпш ага Р уР,|ен1ЩИ от четвърти клас. Във втората категория първо
турни манифестации, посветени иа световношзвесгии и^лит^ ^ Мариета Хранова с творбата
оратори от българската народност и начи''“^' ,,,, б(|ха "Борим се за мир, защо го знаем какво значи пустош и война на
ученици от Основното училище и Гимназията. 1 < Р второ място се класира Милена Андонова от VIII класстворбата
Общо четири литературни вечери. ..... изтск. ”Сън” и па трето Васил Цветков от V клас с творбата Мир на

Четвъртата литературна вечер се проведе към к, зеш10Т0 кълбо”. Свия Глнгорова от III клас е творбата Велико
състезателен характер, ли ши Р „ зде , ва позиция при средношколците, втора е Мар»

ученици-членове на литературните секции при'У ^ожилова от четвърти клас със стихотворението.си "Край и
ще и Гимназия та. Участваха общо 31 — Ртрет0 място е Джордже Стойнев също от четвърти клас е твор- 
три категории - ученици от I до V клас, от V д ‘ „ бата "Ой Србийо, мила мати .
Всеки от тях прочете по една своя творба, а сл д ^ ^шшз. Организаторът на манифестацията подари но една 
ОО. Захари ж” о «ахиарахи ■ О* 1Ч»о»~'Р"»™Ч» ” “ ""“°1

™’“ “• "г°-

Народната 
бно-възпитателните

кон-

ПОПРАВКА
В миналия брой на на Бр

атство" в статията ’ Срещи на 
училищата” в надзаглавието и 

пата печатна

шалия месец и имаше и на
в текста е допус 
грешка. Вместо "през 2000 го
дина..." трябва да се чете, че 
"срещите в Димитровград ще 

2002 година".

книга на

се проведат през 
Извиняваме се на училището

М. Я.и на читателите.
А.Т.

&
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разюзданото ми детско въображение.
С35* кво вътрешно горене, каквиожичко, какво вълнение, кп- Сега осъзнавам магията на коледар-

ската благословия. След нашето излиза
тръпкн изпитвахме, когато се подготвя не от къщата на стопаните, Бог
хме да ходим на Коледа! Кой в дет- влизаше при тях, за да ги благослови.
ството си не е изпитвал неудържимия Той не забравяше и депата, и нивята, и
прилив на радостни чувства и веселие в добитъка. А ако не смогваше,очакване на Рождество Христово или изпращаше ангелите, които се понасяха
Божнч, както му казваме но нашите из висините и слизаха при народа, за да
краища. Нали казват, че любовният го озарят с божа благодат.блян, самият порив е по-сладък от Така измръзнали, ние не усещахме
самата любов. На Бъдни вечер ние се ръцете и краката си, сополчетата ни за

мръзваха и ни задушаваха, по дебелитерадвахме и на обреда, и на сериозните
тържествени лица на възрастните, и на ни чорапи се лепяха прозрачни леденибогатата трапеза, отрупана със сушени топчета и висулки, наречени сулиндари,плодове, с ошав, с постен фасул, с тен- миглите и клепачите ни се бореха съссин, в конто е извита сукана баница с снежната вея вица, а детският ни меракорехи и тиква, на сламата, разстлана на не осъзнаваше, че и кръвта ни се е сле-пода. Аз не се радвах толкова на дила. Някакъв вътрешен огън още ниястията, колкото на ритуала. Вечерта даваше сила и ние продължавахме дасе въргалях в кревата в очакване да се разнасяме благословията из къщите.превърти нощта колкото може ио- Мякъде стопаните ни приканваха дабързо. И ето най-после се чуват ра-

лоотуламе снега от главите си, на другонобудните петли, зазорява се, нощта място на някого правеха забележка, чеупорства, но макар и бавно, неотменно
не се с облякъл добре или че се еотстъпва на деня. За коледуване аз
разгърдил. Имаше случаи когато някояимах постоянна дружина - това бяха ма-
олърничава и нахакана жена сехленските ми другари Стоян на дядо То-
заяждаше или се шегуваше, че някой едор и баба Люба и Слободан на чичо
престарял за коледуване, като муНацко н леля Дара.
казваше: ”Ти защо не си водиш и бул-По онова време съм запомнил много
ката”, а той засрамен свеждаше поглед.люти и зли зими. Нали е януари,

Когато се срешахме с другивятърът свистеше, щипеше бузите ни,
дружини, от другите махали, с предизви-брулеше ушите ни, студът сковаваше в
кателство и показна гордост се хва-неподвнжен паралич и реката, и пото-
лехме, че сме събрали повече краваи,ците, а снегът загугляше градчето.
орехи и особено подрънквахме с парите.Чуваше се протяжен тревожен грак на

Имаше и Коледи с по-благи зими, до-измръзнал гарван или се виждаха
ри и без сняг, обаче мразовитите са сеизпити врабчета как търсеха трохички
врязали в съзнанието ми. Някъде предии зрънца в снега, а диви патици и

жерави крещяха в небето, изписващи пладне се връщах вкъщи изморен, изм-
права или начупена небесна линия. ръзнал и с малко помрачено нас

троение. Когато бяха уталожени иЗа коледуване майките ни обличаха
заситени любопитството,в най-топлите дрехи, нахлузваха ни
неудържимото желание и чувствата,ушанки, омотваха ни в шалчета, на

ръцете ни слагаха дебели плетени силните усещания отстъпваха на отпус-
ръкавици с пръст само на палеца, обу- натостта, дошла от умората и от задово-
ваха ни по два чифта чорапи, за да не леното детско желание. Бях рав-
измръзнем. Пустият детски мерак нодушен, а майка ми броеше парите,
внасяше оживление в цялото семейство. разпитваше ме кой какво ми е дал, как
И когато започваха да святкат мъжди- са ме дочакали роднините, а аз от-
вите ламби и да се извива млечнобелият

НА КОЩА
говарях нацупено, защото бях изморен

дим от комините, дружината се и ми се спеше. Случваше се да измръзна
събираше и в уреченото време тръгва- и тогава още от вратата виках майка,
хме да коледуваме. хленчех, изхлузвах нарамника на тор-

Имаше и по-нетърпеливи и по-рано- бата, захвърлях дъбовия клон и вътре
будни от нас, които вече бяха от бумтящата печка ме боляха
прокарали пъртина в дебелата снежна пръстите на ръцете и краката. Майка1, |

си силата и суровата непосредственост 
на планинец. Компанията беше едушна. 
Ходехме заедно на училище в Камъка, 
пазарехме се заедно, къпехме се през 
лятото на Яза. А през тези зимни дни в 
Строшена чешма се правеше приказно 
хубава и привлекателна пързалка. 
Снегът лъщеше като лакиран, глъч и 
надвиквания огласяваха улицата, 
всякакви шейни летяха от най-високото 
към моста с предупредителни викове - 
"Чувай!, Барда!”, за да не блъснат ня
кого. Шейните се движеха с голяма 
скорост, особено когато пързалката се 
заледяваше. Някои деца имаха и 
железни кънки и шейни с кормило. Ули
цата се успокояваше и заспиваше дори 
след полунощ, когато оцъкленото 
звездно небе хвърляше бледа светлина 
върху пързалката.

Така ходихме заедно и на Коледа и 
ако някой не напълнеше торбата, дру
гите двама му даваха от събраното. По
някога бързо пълнехме торбите, връ
щахме се у дома, изпразвахме ги, сгрява
хме се набързо и пак излизахме.

Случвало се е да изпитвам страх на 
разсъмване от загадъчната тъма, от 
рунтавите кучета вълкодави, от драк- 
они и вещици, но захласнат в коледува- 
нето бързо забравях виденията, плод на

покривка. Лаеха кучета без повод, ме успокояваше с осбена грижлнвост,
сякаш усещаха празничната суетня, а 
техните гласове отекваха и заглъхваха 
в бялата безкрайност. Ние с познатото 
детско любопитство отправяхме изпи
тателни погледи към затрупаните 
тежки порти на чорбаджиите и към 
размразяващите се мозайки на прозор
ците, като че гледахме Страшния съд, в 
очакване да ”подлазим” първите сто
пани, защото който пръв благослови до
макините с коледната песен и по
желанията за здраве и берекет, получ- 
ваше най-много. А ние първо ходихме 
при роднините и близките, след това 
бързахме да не ни изпреварят 
кръчмите и в отворените дюкяни, 
защото в тях ни даваха пари, на които 
най-много се радвахме. Отначало 
нително и свито изпивахме коледната 
песен, която започваше така: ”3амучи 
се Божя майкьа от Игната до Коледа да 
си роди млада Бога, млада Бога и 
Божича”; след това хвърляхме по една 
шумка от дъбовия клон, като я при
дружавахме с думите ”тъка, тъка пилен
це, куде одило на бабу у скут носило” и 
чакахме да ни дарява стопанката с пари, 
със сушени сливи, с колачета... Някои 
коледари знаеха да казват и други 
благословии, като: ”Година се хвали с 
мала ягнища, с мала телчинка, с мала

разтриваше ръцете и краката ми, 
духаше в тях, не ми даваше да се при
ближа до печката, за да не ме боли по
вече, слагаше краката ми в леген с 
хладка вода и сол. Когато си отпочивах, 
правех равносметка на събраните лак
омства и отговарях на любопитството 
на майка, а пък тя ми разказваше кои 
деца са идвали у нас.

Ех, къде са тези години, към които 
всеки се връща, рано или късно.

Така животът зарея коледната дру
жина на различни страни. Стоян отиде 
да учителства в Шабац и оттам се пре
сели в света на небитието, Слободан 
изкарва хляба си повече от 30 години в 
Цюрих като зъболекар, а пък аз... Аз 
останах в градчето на моето коледуване 
по каприза на собствената ми орисия да 
пазя корена и филизите на своето дет
ство и да го пъстря с проблясъци, които 
ме пренасят в топлината на неговите 
води.

ждребетинка, с мед и масло у къщу. 
Сребро и злато у къщу, срекья и 
късмет, благдън и берекьет!” В тези мо
менти си спомних за коледуването на 
големия писател Йордан Радичков, 
наречен балканският Маркес. Той 
разказва, че когато стопанката хвъ
рляла с шепа жито над главите им, те 
припявали: ”Да се рооо-ди, да се пре- 
клоо-ни!” На излизане коледариге бла
гославяли стопанката по следния начин: 
”Ние из ижа - Бог у ижа!” А там, 
където коледарите на се посрещали до
бре, те си тръгвали, викайки високо: 
”Ние из ижа - миш у ижа!” Това обаче 
се случвало рядко, както и на моята 
дружина.

Аз бях стеснителен, вероятно по
ради престараването на родителите ми 
да ме възпитават в духа на хрис
тиянското благоприличие. Бях 
суховато, крехко дете, малко

в

стес-

щръклесто и зиморничаво. Родителите 
пък на Слободан бяха по-заможни, а 
той един на баща и майка. Издокаран 
като изваден от витрина, той имаше 
самочувствието на дете, което ни 
превъзхожда, но и покрай това 
дайно ни обичаше. Стоян бе

Изглежда, че ще пожелаем старите 
християнски празници, старото благон
равие, което ще ни пречисти от нрав
ственото замърсяване и морално 
разложение и Ще ни преведе през чис
тилището към правата вяра, вярата в 
човека и в човешките добродетели.

всеот- 
ше здра

веняк, пращеше от сила. Як, набит, 
малко глават и трътлест, носеше в себе

штШ24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



Душко Рангелов Венета Георгиева Раде Стойков Драган Иванов Божана Давидкова Гошко Милков Никола Станоев

ЛЮБОВ, РАЗБИРАТЕЛСТВО И ПО-ВИСОК СТАНДАРТ
Душко Рангелов, работник в дърво
преработвателното предприятие 
Бор ’: - Искам да бъда оптимист, 

макар че основание за това много 
няма. Тежката обществено- 
политическа и финансова обстановка 
все още е налице. Просто казано, вече 
забравихме как изглежда производ
ството в нормални условия. Санкциите 
и войната повлияха за това. Ще бъде 
добре, ако кризисното положение 
един път завинаги се преодолее.
Моите мечти, а убеден съм, че те 
съвпадат с мечтите на мнозина от 
хората, през новата година да има 
повече любов, разбирателство и по- 
голямо производство. Тогава и матери
алното ни положение ще бъде по-до
бро.
Венета Георгиева, също работничка в 
"Бор" - Имам много желания, 
осъществими и неосъществими. Все 
пак, крайно доволна ще бъда, ако пред
приятието ми, в което неотдавна 
започнах да работя, продължи 
успешно да работи. Да се въвеждат 
нови производствени програми, а с 
това и нови работни места. Защото 
има много мои връстници, които с 
нетърпение чакат работа. Да се 
възцари навсякъде мир и разбирател
ство, да се подобри снабдяването, 
особено със стоки от първа необходи
мост. Имам и една интимна мечта, но

засега тя нека остане моя тайна.
Раде Стойков, работник в Отдела 
военните въпроси: - С оглед на вре
мето, в което живеем, не очаквам 
някакво бързо идване на светло 
бъдеще. Обаче, имайки предвид, че 
сме храбър и доста трудолюбив народ, 
много неща очаквам в Новата година 
да се променят и да бъдат решени в 
наша полза. Преди всичко тук имам 
предвид проблема с нашата южна 
покрайнина. Очаквам всички, които 
вършат по един или друг начин натиск 
срещу нас и които не по наше желание 
са тук, да си отидат и да ни оставят 
сами да си уреждаме нашето бъдеще. 
Нашето желание е свободно да 
работим, да откриваме нови работни 
места, постоянно да подобряваме мате
риалната си база, а младите свободно 
да спортуват и да се забавляват.
Драган Иванов, изпълняващ 
длъжността директор в "Напредък”: - 
Отиващата си година за всеки наш * 
гражданин беше трудна - санкциите, 
натовската агресия и различните ви
дове натиск си казаха своето. Много 
предприятия са доведени до ръба на 
екзистенцията си. Тяхната съдба 
споделя и "Напредък”. Затова желая 
да стъпи здраво на краката си и да 
намери истинското си място в 
областта на селското стопанство, за 

нашата община има необ

ходимите природни условия. Об
становката в южната сръбска 
покрайнина да се реши така, както 
предвижда резолюцията на Обеди
нените нации, а не по желанието на от
делни безразсъдни политици - наши и 
чуждестранни. Да има много повече 
разбирателство сред хората.
Невенка Владимирова, домакиня от 
село Райчиловци: - Дай, Боже, старата 
година да не се повтори. Много бед
ствия имахме през нея. Като майка на 
две деца очаквам Новата година да 
премине в по-голямо разбирателство и 
мир. Да се подобри снабдяването, 
транспортът и въобще да се стабилизи
раме във всяко отношение.
Божана Давидкова, пенсионерка от 
Димитровград: През новата 2000 
година се надявам, че ни очаква пълно 
икономическо стабилизиране. Дано 
стопанската обстановква в нашата 
община се подобри, дано заетите в 
стопанската област да започнат да взи
мат по-големи заплати, с които ще 
живеят по-добре. На общинското 
ръководство и ръководствата на 
всички трудови колективи в общината 
пожелавам успешно да изпълняват 
трудовите си задачи.
Като активистка на Съюза на пенсион
ерите в Димитровград пожелавам на 
всички пенсионери много здраве и

щастие през новата 2000 година. На 
страдащите от различни болести пен
сионери и други хора пожелавам час 
по-скоро да се възстановят.
Никола Станоев, пенсионер: През 
следващата година желанието ми е да 
получавам цяла пенсия, здравето да ме 
служи. Що се отнася до нашия град, 
като бивш работник от стопанството 
желания то, с ангажиране на отго
ворните, да тръгне напред.
Илия Йосифов: Като пенсионер какво 
друго да пожелая, освен да сме живи и 
здрави, да получаваме пенсията ре
довно и от нея да можем да живеем.
Гошко Милков, работещ в застра
хователна фирма: През следващата 
година бих искал освен телевизия 
"Пинк” да ни пуснат и телевизия БК. 
Желание ми е (и на нас радикалите) ка
белната телевизия в Димитровград да 
се приватизира, а също така и 
сегашната държавна телевизия(РТС).
В нашия град бих искал отговорните 
най-после да се справят със скитащите 
кучета. И да имаме повече пари, 
отколкото през тази година. И още 
нещо, не е майтап: в Димитровград 
има много ергени, та да си намерят 
моми, ако трябва и вносни.

по

М.Я. - Б.д. - А.Т.

което

Иван ЦАРИБРОДСКИ

НОВОГОДИШЕН
КОКТЕЙЛ

един скачащ лимон. Някои 
даже ми честитиха по ра
диото.
- Защо мълчи? - обади се 
жената.
- Мъжко е - казах аз.
- Колко пари?
- Спонсорът го плати. С 
валута.
- Пее ли?

кълве за пари:
- Пари, пари, няма пари.
Къде ще ги намерим парите, 
а? Виждаш ли, чс няма пари!
- Аз зная к-ьде има пари - 
повтарях аз - аз зная къде 
има пари, ще намерим..., 
повтарях аз систематично, 
ежедневно, упорито, макар 
че не знаех наистина нищо 
къде има пари, пито кой би 
ми дал.
И така почти цяла седмица.
Един ден, останала самичка 
вкъщи, жената си гледала 
телевизията някакъв сериал. 
В стяга влязъл пощальонът - 
носи сметка за телефон.
Иска веднага или в срок 01 
една седмица да се плати. 
Жената се ядосала и в миг 
изкряскала на пощальона:
- Пари, пари няма, човек, ти 
разбираш ли, пари няма, къде 
да ги намерим, къде да ги 
намерим, когато ги няма...
- Аз зная къде има пари, аз 
зная къде има пари - обадило 
се папагал чето...
Жената отворила клетката, 
то излетяло и днес пак сме 
без папагалче.

* Не Питайте хората колко година имаш. Истинският 
иъйрос е колко са им останали.
* Беше много работлива жена. А Почина от лениви черва.

* Най-религиознише хора на света сме. Във всяка къща 
нощем горят свещи.
* Строим жслезоПъшнн възли. После се ойлакааме, 
очеше ни закъсняваш.

Момчиле АНДРЕЕВИЧ

че олак-
- Да, да, ама само нощем, 
готви се за солистки концерт.
- Знае ли нещо от чуждите ез
ици?
- Заекваше английски, но 
след бомбардировките не
вори.

П аиагал * II борбата със смъртта на никого още не сме закачили ор
ден за бъзсмършие.
* Цял живот носеше само гумени ойинин. А оня ден казаха, 
че хвърлил Подковите.

но

Стана едно такова палагал- 
ско време. Модерно е да 
имаш папагал в къщи. Ед
ноцветни, многоцветни, 
какаду и т. н. Имало даже 
хора, които когато се скарат 
с жена си, си приказват с ла- 
пагла. Реших и аз да си купя 
един папагал-оратор.

- Откъде толкова пари? Луд 
ли си! - закряска жената.
- Ще намеря спонсори ма, ти 
виждаш ли, не днес спон
сорите решават всичко.

Този ден стана 
минитържество. Идваха 
приятели и роднини да го 
видят. То, лапагалчето, беше

го-
кашо истински братя. С* РсПубликите пи се разделиха 

карапииа и бой.
* Умножиха се фараоните. Не е чудно, след като имаме 
толкова егийтини.

Кафеза с лапагалчето
високо над печката 

да му е топличко - прогнози- 
раха за времето, че ще бъде 
студено. Дадох на жената ре
дица уроци по реторика с 
точно натъртени думички от 
псувалния репертоар, които 

използва когато се

сложихме

* Много често Прескачаше сянката си. Накрая изгуби

•Казаха му да стяга колана. Гой Потърси дуПки в закона.

* Беше голям борец за свобода. А държеше само закрити

* Ако искаше да Пиеше наслада, хващайте чашата отдолу. 
Така ПосшъПвайше и с жената.

нс смее да 
скараме. Вкъщи започна 
строга редукция на псувните. 
С жената се караме културно.
Все по-често, даже ежед
невно жената започна да ми

©
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ДЕКЕМРИЙСКИТЕ НОВОБРАНЦИ ОТ БОСИЛЕГРАД ЗАМИНАХА В ЮВ ВЪВ ВТОРАТА ТАЗГОДИШНА АКЦИЯ

ВОЙНИКЪТ - свято 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ
20 БОСИЛЕГРАДЧАНИ 

ДАРИХА КРЪВ
Заводът за кръвопреливане от Ниш, Общинската органи- 

Червения кръст и Здравният дом организираха на 10Декемврийският набор новобранци от Боси- това, отбранявайки страната от НАТО агресори-
Убедсн съм, чс ще изпълните докрай войниш-

зация на
декември в Босилеград втората тазгодишна акция по кръвода
ряване. Първата се проведе в началото на юли, когато се от
зоваха пад 40 души.

От отзовалите се 20 кръводарители в сегашната акция два
ма са ветерани - Борис Лазаров досега е дал кръв 39, а Браико 
Рангелов 37 пъти, докато Борис Николов и Светлана Пейчева 
са нови кръводарители. Борисе ученик от IV клас,а Светлана - 
домакиня от село Радичевци.

И този път най-отзивчиви бяха работниците в Отдела на 
вътрешните работи и ''Автотранспорт , докато работниците в 
Здравния дом и възпитателно-образователните ведомства, въ
преки чс тъкмо те трябва да бъдат пропагандатори 
си пример да насърчават останалите, не участваха в акцията.

леградска община тържествено заминаха да от- те. 
бият повиността си във Войската на Югославия. И ката длъжност и, че щастливи ще се завърнете

при родителите си”, каза Филипович, пожелавай
ки им щастие във войниклъка.

От името ма ОС новобранците приветства Ва
сил Такса, член на ИО на ОС, който подчерта, че

тоя път, както и винаги досега, всички момчета сс
отзоваха на призовките.

Преди това, в присъствието на представители 
на Общинската скупщина и Отделението на вът
решните работи, в казармата в Босилеград май- “войниците от Босилеградско са съзнателни, от- 
ор Драган Филипович приветства бъдещите вой- говорни, изпълнителни и като такива с положи

телни примери н дела представят нашия край”.ници от името на Службата по военни въпроси 
във Враня. “Чест е и свято задължение да бъдеш 
войник на родината си. Нашата войска показа

В.Б.

и с личния

ВОЙНИК ОТИВАМ, МАМО М.Я.

1 ^14 111Декември е месец, когато 
млади момчета отиват в казар
мата. По традиция това става с 
голямо "гоейе” с музика. Муз
иката е задължителна и когато 
се тръгне към гарата.
На снимката на А.Т. е едно от 
новобранчетата на раменете на 
другари и роднини, на път за 
днмитровградеата гара. 
Духовият оркестър е тук да го 
изпрати, а поете роднитнтс н 
приятелите могат да 
продължат веселбата.

/ 1\
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

НЕ СЪМ ОТ МИТНИЦАТА
V V

1> :*
1 I: тУг ъ Моля ви да публикувате следното:

В последния брой на вестник “Братство” прочетох, че между 
. 1 останалите граждани и аз съм се отзовал на 15-та кръводарителска 
I акция в Димитровград.

Точно е, че съм дългогодишен кръводарител и ше давам кръв 
Ч все докато ми позволява моето здравословно състояние. Но през 
3* последните години давам кръв като гражданин, а не като служещ в 
2 митницата, понеже не работя там.

п /
! ? / м >•*!-И ча.

Васил Каменов 
Димитровград-№

ЖИВОТЪТ[

ЗМИЯТА, КОЯТО ОБИЧАТ ДЕЦАТА
* Сеймество Пешич от с. Бадневац е едно от десетте в нашата страна, което в къщата си отглежда змия * 
Наскоро с различни видове животни, естествен цирк в селището

НИЕ, балканците, красива! Това е боа, царицата ! Ние я е! Ние живеем от нея! Да не беше тази 
наричаме Ампаро, по венецуалския се- змия, кой знае какво щеше да се случи с 

де да си ходим без та- риал ” Марисол”. Не, не се страхувайте, нас. До преди десетина години ние жи-
сме свикнали навсякъ-Пише: Ванче 

БОЙКОВ
белки, е така, по вятъра и слънцето. Про- спокойно я докоснете! Няма да ви ухапе, вяхме в гр. Ровин, Хърватско. Аз работех 

как успяваме да децата си играят с нея, може би малко в тамошната болница, а мъжът ми бесто не научавам
разберем, онова, което търсим. По гра- стяга, но не толкова силно. Това е до- 
довете и така и така, та нали има улици, машна змия, заразказва Жика. 
хора, а по селата?

Обезлюделите опустели къщурки ка- в клетката, в дневната стая. По-добре ка-

предприемач, занимаваше се със строи
телство. След това избухна войната и ние 

След като я окъпа, Звездана я сложи се прибрахме в родното село на мъжа ми.

то есенни гнезда са само неми свидетели 
на вече загърбеното време. Вярно, ня
къде живеят дядо или баба, по- рядко зае
дно, които си гледат по една, две крави, 
лет-шест овце, кученце или коте и обе
зателно кокошчици.

Навсякъде е така, или почти, понеже 
в едно близко до Ниш село, наречено Ба
дневац, живее семейство Пешич, което

За да развие бизнеса си, Любиша Благо- 
свич от близкото на Бадневац село 
Волчинац продал всичките си четири 
крави и купил едно малко маймунче! 
Пешич и Благосвич работят заедно. По 
един известен сериал, маймунчето 
получило името Есмералда.

Снимки: 
Кокан Каменовзано, сложи я в змиеното креватче -поне 

приличаше на такова нещо. Сложи и ед
но гълъбче, може да е гладна.

Да, жива змия от вида боа, дълга три Клетката е изработена от дърво, под 
метра, тежка 33 килограма ... пода са сложени нагреватели - змията си

- Заповядайте, влезте спокойно. Ето обичала постоянна температура от 15 гр- 
ме веднага след вас, само да окъпя зми-

ВМЕСТО КРАВА, В КЪЩАТА СИ 
ОТГЛЕЖДА ЗМИЯ чинац живее чов

ек, който гледа- 
маймунче, 
пък гледал някои 
други видове змии, 
крокодили...

- Е, и аз искам

ДРУГ

адуса. Като си хапне едно или две гъ- 
ята, па ще сложа джезвето - покани ни лъбчета или зайчета, змията си е сита 
четиридесетгодишната дамакиня.

В красивата, облицована в бяло
един месец. Вода пие всеки ден и се слу
чва, разказват ни домакините, да се качи 

ща, почти залепена до селското училище, дори до чешмата, но засега не успява да 
пред което се беше лъснал западен авто- пусне. Още е малка. Когато порасте, кой 
мобил, ни посрещнаха Звездана и Жика.

- Виждам че сте журналисти, зная - 
интересува ви змията. О, вижте колко е

а и аз .см от Прокупско... Сериозно ви го да си купя едно крокодилче. Малко е по-
трудно да се гледа от змията, но аз разби
рам... Много са скъпи, трудно е в мо-

къ-
казвам

НИЕ ЖИВЕЕМ ОТ ЗМИЯТА
мента, не зная как ще стане с вноса, но 

вече десетина години. Мъжът ми се зани- добави факирът.
нИе"сиЛимяу1ЯЛе„Г пТРИ годин1и„ПРеди мава с факирство. От всичките "чириба- Пешич и компаньоните му от близ- 
ние си имахме един питон от 130 кило- чирибу които показва поеп ппгр- г. _

“—===
птт» в™,.,... и. г ». д' разприказва се .звездана. цирк в селището, единствен в Югославия,
рика В Югославия °СНа е’ °Т " Вярно е това- с Ампаро се разби- в който посетителите хем да видят ху-
разпоиказняха „ десетина такива, раме добре, винаги ме слуша внимателно 6ави животни, хем да се порадват на чу-
Р -Зная че товяТИТен°ВИ ПрИЯТеДИ' и номерата, които показвам пред децата деСата, „а онова, което змиите и крок- 

, ю това е необикновено. Хо- са най-интересните, намеси се и Жика.
От него научаваме , че факирството

знае...

Ампаро и хазяинът Жика са готови да 
посяетт босилеградските и 
димитровградски училища , та да 
покажат на нашите ученици какво 
знаят. ”През пролетта е най-хубаво, 
времето е топличко и змията ще си 
играе с децата. Най-смелите ще могат 
да си направят снимки с Ампаро ...” 
обещава факирът.

одилите знаят. Подкрепяме идеята, но с 
един съвет: още от утре да сложат една 

е твърде интересно в тази част на стра- табелка, на която да пише “Вълшебното 
ната. В близкото до Бадневац село Вол-

рата си приказват: вместо да си гледат 
крава, те гледат змия. Мляко ли ще 
дава или теле? Но ние знаем за какво ни

им

селище”.
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ЗА НОВА ГОДИНА - 

НОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НЕОБИКНОВЕНО СЕМЕЙНО ТЪРЖЕСТВО В ДИМИТРОВГРАД

” ЗЛАТНА СВАТБА” НА КРЪСТИНА 

И НИКОЛА ИВАНОВИ
До началото на Новата 2000 го

дина главната улица в Димитров
град от едната до другата рампа и 
центърът на града трябва да по
лучат ново осветление. Съгласно 
приетата неотдавна студия за осве- 

на града, фирмата "Минел- 
Шредер от Белград посредством 
Електроразпределителното

Димитровград НИК°Ла " КрЪС™На И~ от
тление

роден през 1921 година в Долни Криво
дол. Едно време е бил управител на основното

предп
риятие, започна реализацията на 
проекта. Според този проект ос
ветителните тела в

училище в село Мъзгош. 1950 година се е дип
ломирал в белградското Полувисше педагогиче
ско училище - специалност биология. През 
щата година се настанява на служба в Димитров
град. Заедно със съпругата си една година (1952) 
е работил и в град Боиник. Много хубави спомени

главната улица 
ще бъдат подменени така, че на-съ- 
щите стълбове-носители да бъдат 
поставени нови, съвременни осве
тителни тела, само че на по-малка 
височина от сегашните 
крушки. От друга страна,
осветителни тела са направени по най-съвременн 
малко енергия дават повече светлина. Крушките са пълнени с натриум 
и имат трайност от 12 - 16 000 часа. Освен главната улица, ще бъдат 
осветени сградите на Центъра за култура и общината.

От своя страна за осветление

съ-

живачни
новите носи от тоя град. Пенсинирал се е през 1984 година 

с трудов стаж 41 години.
Кръстина е 7 години по-млада от съпруга си.

Била е негова ученичка. И тя е била просветен 
работник - учителка. В пенсия е излязла през 1982 постигнат още
година с 33—годишен трудов стаж. Скромното тържество по случай тяхната ”зл-

От няколко години те живеят в село Желюша, атна сватба” беше организирано в семейната им 
където отглеждат домашни животни и се зани- къща в Димитровград от единствения им син Гео- 
мават с дребни селскостопански работи. Предпо- рги (има ли някой димитровградчанин да 
лагате вече, че пенсионерските си дни прекарват Гошо аптекаря) и неговата съпруга Лилия.

сговор. Сериозни съпружески кавги в техния 
живот никога не е имало. Разбирателството ви- стни читатели на "Братство”. "Прочитаме вси- 
наги е отличавало тяхния брак. Според думите им, чко, което е публикувано в него и сме доволни 
разбирателството, взаимното уважаване и умени- много от това как пишете” - едонодушни са съ- 
ето винаги да стигнеш до компромисно решение е прузите. 
най-важното нещо в брака. Всичко, което са по
стигнали в своя живот, са постигнали с упорит и 
почтен труд и със своите 10 пръста. Общо взето, 
доволни са от постигнатото в живота си. Дано

а технология и с по-

много.
„ на канала в Строшена чешма "Кому-

налац е направил битови фенери, които трябва да бъдат поставени 
също до началото на Новата година.

не знаеА.Т.

НА СТРОЕЖА НА СПОРТНАТА ЗАЛА В ДИМИТРОВГРАД

Завършват се грубите работи -
Никола и Кръстина от десетилетия са ревно-в

От финансова гледна точка и 
по големината си спортната зала 
през последните може би десетина 
години е най-голямият обект, ко
йто се строи в Димитровград. И 
при започването на строежа и до 
ден-днешен скептиците са на мне
ние, че това е обект, който едва ли 
ще бъде завършен, особено в дне
шните трудни времена. Напук на 
тях, строителите усилено завър- 
шават заплануваното.

- Точно така, изтъква ръково
дителя на строежа Ивица Велич
ков. - Макар и с малко закъснение, 
което се дължи на лошото време, 
тези дни се завършват грубите ра
боти на обекта. Това са бетони
ране на анексите на обекта, част от 
зидарските работи, съответно об
лицоването на стените с фасадни 
тухли и слагане на термоизолация.

Със завършването на тези ра
боти приключва втората фаза от 
строежа на обекта, чийто срок из
тича до края на годината. Нека да 
напомним, че металната конструк
ция, която носи покрива, вече е по
ставена и наистина изглежда вну
шително. За каква внушителност 
става дума нека да посочим, че сто

манените носачи, върху които ще 
се постави покрив от медна лама
рина, са тежки 150 тона. В мо
мента, когато приключат работи
те от втората фаза, се обезпечават 
необходимите материали за пок
рива: бакърена ламарина, дъски, 
хидро - и термоизолация. Значи
телна част вече е набавена, а ра
ботите на покрива, според плана, 
трябва да започнат през март след
ващата година. Със завършването 
на втората фаза се завършват ок
оло 30 процента от обекта. Нека да 
напомним, че втората фаза е 
платена, както са платени и около 
50 на сто от работите на покрива. 
Това е едно (може би между най- 
важните) от условията за добр 
отношения между "Прогрес” от 
Пирот, който провежда строежа 
на залата и финансиера - Общин
ската скупщина.

Накрая, за илюстрация нека да 
посочим и следното: до сега в обе
кта, освен споменатите 150тонаст-

Дано бъдат доволни и от тази кратка статия, 
за тяхната "златна сватба”.

Б. Димитров

НОСИЯТА В
БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕЗ 

XX ВЕК
Едва ли някъде съществуват снимки за 
живота на хората от Босилсградско от
преди 150 години. Не ми е известно дали 
такива има, които да свидетелствуват за 
носията до началото на изтичащия век. 
В края на столетието дрехите в Босиле- 
градско не се различават от тези във 
вътрешността на Сърбия.

►

ите

Пише:
Стоян

ЕВТИМОВ

оманена конструкция за покрива, 
са вградени 2800 м3 бетон и 230 то
на арматурно желязо.

А.Т.

РЕМОНТ НА НАЙ - 
СТАРИЯ ВОДОПРОВОД

тажи. В конака край манастирчсто 
ще се доведе вода, като при това се 
ползва природният пад на водата. 
Тъй като околността на манасти- 

любимото място на димит-

Най-старият водопровод в Ди
митровград е построен през 1919 г. 
от манастирчето до града. Дълги 
години единствено оттам градът се 
снабдяваше с питейна вода, не 
зачитайки Строшена чешма и бу- 
нарите по дворовете. По-старите 

помнят

Младожонцито Владимир Савов Глигоров и Боянка
Потракиова от Босилеград във венчални дрехи. 

Снимката о направена на 14 февруари 1937 година.

рчето е
ровградчани за отдих и празнични 
разходки, още повече сега, когато 

стигна и асфалтово шосе, 
бъдат освободенидо там

каптажите ще 
оттеленитс огради и направени та
ка, че да се съединят с цялата окол-

жители на града още 
чешмите, десетина на брой, които 
се намираха по главната и някои 
преки улици, от които населението 
се снабдяваше с питейна вода.

А когато градът се сдоби с пи- 
"вой-

11ЧОВ ОТ
Ж^Рибарци,
«Лзасиет съсност.

(семействотоВсички почитатели на природ- 
около манастирчето 

има
си наната среда 

знаят, четейна вода от помпата във 
нишките градини”, сетне от вре- 
лото в Пъртопопиици, водопрово
дът от манастирчето остана да сна
бдява само част от града, главно 
квартала "Чуй петел” и мотела. 
Преди няколко години са подме
нени само тръбите от манастир
чето надолу, но редът на няколко 
каптажа в околността на манасти
рчето дойде едва тези дни. Както 
изтъкват в "Комуналац”, който 
провежда работите, ремонтират се 
всички съществуващи стари

в близката горичка 
некаптиран извор, за чиято 

казват, че е светена. 
I "Комуналац” е да 

тази вода, да я доведе до 
на ма-

ршшчиня
събор па 
•Славчо” на

един
вода хората 
Намерение на 
каптира

5 септем
ври 1958 год.На снимката са босилоградчани, заснети през 

ма снимк Шаячни дрехи, а жените в
Асен Станков, обущар,

Старецът ечаст на оградатадолната
настирчето и да се направи чешма 
с битов изглед, от която да тече 

вода. Пространството пред

година. Мъжете са

Кпред неНгИоСсаъИпр0уТга”а му Райна, в средата Асен 
Стойков - Лютото, пред него съпругата му Ерина

«— —; 
а на 84 години).

В
пВЪВ
нИшпснн,

0

домашнотази
чешмата ще се благоустрои. изработени

ц»ехн.Дойчинов и
А.Т.

кап-
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ЗОРАН ГЕРОВ, НАЙ-ДОБРИЯТ СПОРТИСТ-РАБОТНИК ПРЕЗ 
1999 ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАСПОРТ ® СПОРТ

ВИНАГИ СЕ СТРЕМЯ ДА 

БЪДА ПОБЕДИТЕЛ
1999 ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПОД ЗНАКА НА 
СОКОЛСКОТО ДРУЖЕСТВО Интервю на 

Димитър СТАВРОВ

Името Зоран Геров у всеки 
димитровградчанин предизвик
ва асоциация за спорт. Въпреки 
че наближава 40-ият му рожден 
ден, той още е активен баскет
болист. Освен това, той е и из
тъкнат спортен деятел. С баскс- 
тобл е започнал да се занимава 
през 1974 година. Една година 
по-късно става титуляр в мест
ния отбор, в който сега, 25 го
дини по-късно, е капитан и тре
ньор. Като студент е играл за БК 
"Белград”, след това БК "Во
йвода Степа” и БК "Пирот". От 
1984 година започва да участва в 
РСИ, най-напред като състеза
тел на ГИД (тогавашен "Ти
гър”). След това се е състезавал 
за Общинската скупщина. От 
известно време в РСИ той уча
ства като представител на пред
приятието "Балкан”. В тазгоди
шните РСИ той бе провъзгласен 
за най-добър спортист-работ
ник.

През тази вече изтичаща през това лято бе сторено от со- 
1999 година, спортно-възстано- колското дружество, до голяма 
вителното дружество "Сокол" степен разнообрази живота в на- 
от Димитровград отчете изклю- шето малко градче, 
чнтелно голям брой дейности.
От основаването му до днес тази дружество през тази година не 
година вероятно беше една от бяха свързани само с димнтров- 
най-плодотворннте,за димитро- градския плаж. През настояща- 
вградените соколарн.. Въпреки та година организацията основа 
че е оспорван много пъти досега курс по карате за младите ди- 
от хора, конто повече обичат да мнтровграчани, след това про

грама по аеробика за предста-

да се състезавам. Винаги се ст
ремя да б'ьда най-добър, да бъда 
победител и винаги се стремя да 
доведа своя отбор до успеха. 
Всяка победа и всяка награда за 
мен е скъпа, следователно и та
зи, завоювана в конкуренцията 
на работниците-спортисти.

- Какво представляват за Вас

Дейностите на соколското

РСИ?
- Това е отличен начин за въ

зстановяване, общуване и, раз
бира се, състезаване. Надявам 
се, че още дълги години ще уча
ствам в тях и ще спечелвам по
беди.

коментират, отколкото да се ан
гажират, "алфата и омегата" на 
дружеството "Сокол" - негови
ят секретар Небойша Йотов за
едно със своите усърдни и енут- 
сиазиранн другари от същото 
дружество, организира в своя гр
ад редица спортно-възстанови
телни дейности, конто ще се по
мнят още дълго време. Със сво
ите соколари 
"Комуналац" и други димитров- 
градчани, милеещи за своя град, 
Йотов успя да сбъдне отдавна
шния блян на много свои съг-

ДЪЛГОГОДИШНА И УСПЕШНА 
СПОРТНА КАРИЕРА: Зоран Геров

- Какво трябва да сс стори, за
да се подобри качеството на РСИ? принесе за подобряване на

- Мисля, че РСИ ще станат качеството сътезанията. 
Когато РСИ започнат да се ор

на
още по-масови и по-качествени, 
когато започнем да ги организи- ганизират през зимния период, а 
раме през зимния период. Заети- това ще стане до година-две, сл

ед като в нашия град бъде за-

н с помощта на

те през тоя период имат повече 
свободно време, тъкмо както и вършена спортната зала, тогава

състезанията ще бъдат наблю-
т

V. акивните спортисти, които са в 
пауза. От две години в работни- давани от по-голям брой зрите

ли, а спортните прояви ще се ор-
раждани - да уреди градски пл
аж на река Нишава между мя
стото на старото мостче и сега
шния пешеходен мост към квар
тал "Сателит". С минимални

Ж.*-,■ •ШИИн
КРЕАТИВНОСТ И ЕНТУСИАЗЪМ: 

Небойша Йотов

- Господин Геров, какво пред
ставлява за Вас наградата, която 
получихте?

- Аз обичам да спортувам и

ческо-спортните игри в своите 
дисциплини 
стезават и активните спортисти. 
Това е отличен ход, който до-

могат да се съ- ганизират през цялата година.

финансови средства, но с много 
труд, упоритост и ентусиазъм, 
бе създадено кътче, където ди- Други дейности. Такова разноо- 
митровградчаните се разхлаж- 
даха по време на горещите лет
ни дни и където бяха организи- в някоя среда, подобна на наша- 
рани няколко твърде приветли- та-

вителките на по-нежния пол и СПОРТНИ БИСЕРИ НА ГОДИНАТА
ТРАДИЦИЯТА НЕ БЕ 

НАРУШЕНА

общинския Съюз на спортовете), който бе 
оглавен от председателя на ОС в 
Димитровград Никола Стоянов взе решение 
по време на турнира, което си заслужава да 
бъде подчертано още веднъж. А то гласеше: 
билети за зрителите няма да има, входът ще 
бъде свободен за всички мачове. Любителите 
на футболната игра с въодушевление приеха 
това решение. И без средствата, които 
можаха да инкасират от продажбата на 
билети, организаторите безупречно организи
раха проявата и я превърнаха в истинско 
зрелище.

• Почти единадесетседмичната агресия на 
мошениците от НАТО не попречи на мест
ните спортни и синдикални деицп да организи
рат и през тази година общинските 
работнически спортни игри. Те се проведоха в 
малко съкратен вид, но се проведоха.
Важното е, че традицията не бе нарушена и 
тазн година.

бразие от спортно-развлекател
ни дейности едва ли ще срещнем

• Въпреки многобройните трудности, 
породени предимно от натовската агресия 
срещу нашата страна, през изтичащата 1999 
година в Димитровградска община имаше 
много спортни прояви. Традиционният 
младежки турнир по футбол на малки врати 
беше само една от тях. В края на годината, 
когато се изготвят различни равносметки, 
искаме да припомним за някои спортни 
жестове, които в никакъв случай не трябва да 
бъдат пропуснати.

• Изхождайки от трудното финансово 
положение, организаторите на посочения фут
болен турнир се отказаха от финансовите 
възнаграждения, които им принадлежаха. Опре
делени, но твърде скромни средства получиха 
единствено реферите, които свиреха на 
турнира. Организационният комитет (към

Изхождайки от гореспоме-ви и интересни развлекателни 
прояви: игри без граници, със- натото, стигаме до заключение

то, че 1999 година в Димитров-тезание по трнатлон, сървнова- 
ние по приготвяне на рибена чо- гРаД> поне на спортното-възста- 
рба и други. Голям беше броят новителното поле, беше под зна

ка на местното дружество "Со-на димитровградчаните, които 
се "стичаха” на плажа, за да се кол и неговия секретар Небой

ша Йотов, който, нека да при
помним и това, е с диплом от Фа-

къпят, участват в посочените 
състезания или да се дружат и 
прекарат приятен следобед или култета по физкултура. Съзна- 
вечер край реката. Може би ня- телно рискувайки, че някой мо- 
кой не обича да се къпе в река, же би Ще ни окачестви като пре- 
може би не обича да участва или тенциозни, ще кажем и това: Ди- 
наблюдава подобни състезания, митровград без Небойша Йотов
но ако е реален човек, трябва да и с него не е същият град. 
признае, че всичко онова, което Б. Димитров

Б. Димитров

В ПЛЕЙ-ОФА ЗА СРЪБСКАТА ША- "Сточар”, "Алфа плам”, "Рибарница” СТР 
ХМАТНА ДИВИЗИЯ "Мича”, "Пекара” "Комуналац”, "Кола пр-

» ц а омет”, СТР "Арома” както и ресторантът
”4М”, в чиито помещения се игра мачът.

- ИКОНОМИСТ” 3 : 3

ФУТБОЛ вени - 2,8 на кръг или 0,35 на мач. Отноше
нието на жълтите картони между домак
ините и гостите е 173:198, което отразява 
доста реална работа на съдиите. Червените 
са наравно по 21. Най-много изключенигиг- 
рачи има "Новоселец”—5, "Рудар"—4, най- 

С участие на челните хора на футбола и малко "Младост” и "Лужница” - по един. 
представители на половината отбори на 8 Онова, което тревожи, както бе изтък- 
декември в Димитровград се проведе засе- нато, са нападенията срещу съдиите от ст- 
дание, на което бе даден отчет за с>сте- рана на играчите, поради което са наказани 
занията от директора на Нишката зона Ми- трима футболисти с две години и един с една 
рослав Живкович. Доклад за работата на година забрана. Що се отнася до съдиите, 
съюза и органите му изнесе генералният средната им оценка е 3,60, което е доста 
секретар на ФС РИС Предраг Протич. На добра и по-реална оценка от миналата го- 
събранието присъства и техническият сек- дина. Поради лоша организация на мачо

вете са наказани със забрана да играят на 
Нишка футболна зона е формирана от домашен терен "Косаница" с 4 мача и "Ру- 

два отбора от Пиротски, девет от Нишавск- дар" с два мрча, което положително се е 
о-Топлишки окръг и пет отбора от град отразило.
Ниш или общо 16 отбора. През есенния се- На заседанието, на което присъства н 
зон са изиграни общо 119 мача (не е игран председателят на Общинската скупщина 
само мачът между "Балкански" и "Будуч- Никола Стоянов, бе взето решение поради 
ност” от Петровац поради неидване на гос- европейското първенство по футбол състе- 
тите). ЧетирИ'Мад*оа прекъснати. Вкарани занията да започнат по-рано - от 7 и 8 март 
са 451 гола или 3,76 на мач. Показани са 374 2000 г. 
жълти-25 на кръг или 3,14 на мач, 42 чер-

СЪБРАНИЕ НА ОТ
БОРИТЕ ОТ НИШКА 
ФУТБОЛНА ЗОНААТЛЕТИКАВ рамките на плей офа за 

Сръбска дивизия на 11 декември т.г. в 
митровград се срещнаха шахматните отбо
ри на "Цариброд” и "Икономист” от Ниш.
След петчасова борба срещата завърши без 
победител, така че решението кой ще 
в Сръбска дивизия ще се получи при сре
щата реванш в Ниш. к,... тт ~

Ето и резултатите- Миналата седмица в Нови Сад се про-
На първата дъска играха Милан Мнтнч- заседание на споРтии Ратници от ле-

Петър Крагульевич 0:! на втората Георти “™ атлетика’ на коет° меж«У ДРУГОТ0 бе 
Петров-Иван Савич ШЛИ, на третата Иван

твър-Га^^^ван^^^^ч-З^ор^н ИСтойков^ч Д"митРовгРаД'да се пР°в<;Де " межДУ 
0:1, на петата Владан Игич-Деян Ранджело °Тб°РИ ™ СЮР " ^
вич 1:0 и на шестата Анатолий Пецев-Алек- г ДуМЗ 33 юношески и пионер-
сандар Стоянович 1/2:1/2. За отличната ор- п юли ™пП Р6,“?3™ ще се пРовеДе на 16 и 
ганизация на мача освен ШК "Цариброд” 3 засеДаниет0’ на което е
значително допринесоха и многобройните вашия ‘ <^ьстезателният’саленДаР 33 слеД- 
спонсори: "Прогрес” от Пирот, "Ненатекс”, ков Тпеньо ’ дРд т?”*3 " АлексавДъР Мар- 
Пиротска банка,"Търгокоп”, "Градня”, тровград Р елезничар от Дими-

влизане в
Ди СРЕЩА НА МЛАДИТЕ 

НАЦИОНАЛИ НА 
СРЮ И БЪЛГАРИЯ В 

ДИМИТРОВГРАД
влезе

ретар Вукман Боич.

Д.С.

т
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ЧЕРНИЯТ УИКЕНД В ДИМИТРОВГРАД 

ПРЕДУПРЕЖДАВА
След„раз„„чн„ят уикенд (4 и 5 декември) в Димитровград Ще „стаие заиомиеи

като трагичен и

ември на главната улица в Белеш! ГкоятГбе руцГшеТа^тавданиГ““’ “ ВОЛОВСКИ ка‘ 
прекъснат младият живот на една и бяха нара- гобройните поведението
нени още две ученички, неминуемо налага въп
роса за уреждане на главната улица в Белеш и 
Желюша, от една страна,

на мно-
колоездачи и пешеходци. Когато 

всичко се събере, то този път-улица наистина е
опасен за движение.

а от друга - за по
ведението на водачите на моторните превозни

От друга страна, има определен брой 
хора, новоизпечени "бизнесмени”

средства и органите за контрол на движението, "сдобили” с "бесни коли”
Ьелеш и Желюша са двете най- 

йградски селища с много

млади
е превозни средства, като шофьора на този рейс с белград-| 

^•'•^«'регистрация. Поради неприспособена към условията на шосетц 
бързина, той загубил контрол и се блъснал в оградата ш 

Иван Йотов в Димитровград в самото начало на улица ” Софийска" 
За голямо щастие, пострадаха само оградата на Йотов и рейсът, дока 
то пътниците, тръгнали па шопинг, и шофьорът минаха без повреди

които са се
които с превишена

големи кра- скорост карат не само по крайградските пъ- 
млади хора, които тища, но и по улиците на града. Общоизвестна 

постоянно се движат по "стария път", както все тайна щоизвестна
още го наричат след прокарването на магис- обвинения 
тралното шосе. И доколкото повече

е, че мнозина от тях имат и по няколко
при съдията за нарушения за пре- 

се увели- вишена скорост, но паричната глоба за тях е 
чава движението на пешеходци по пътя, той все 
повече е неуреден и задръстен с разтоварени

А.Т.

нищо и те пак си правят същото. Нима в закона, 
освен парични наказания, няма и нещо друго, 

дърва, паркирани трактори, ремаркета за дърва Защото пари всеки от тях ще събере и плати, но 
и какво ли още не, оставено в непосредствена може ли да се плати с пари животът на осмок- 
близост до коловоза. При всичко това тук няма ласничката, която загина поради високата 
тротоар, по който пешеходците да се движат, а скорост на колата. Цената за всичките тези 
и уличното осветление не е кой знае какво. По

На 25 декември 1999 година се навършава ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашата мила и непрежалима

НАДЕЖДА ПЕТРОВА 
(1919- 1999)

от с. Буцалево, Босилеградско
Тоя ден в 10 часа на буцалевските гробища ще дадем помен. Каним 

роднини, приятели и съседи да ни придружат.

пропуски наистина е много висока.
пътя и денем, и нощем се движат и моторни

А.Т.

г ч

Ф@>Т%20>К0 и ние
вълци за 
трофеи 
имаме!

ОБЯВИ ТЪЖЕН ПОМЕН

На 7 януари 2000 година се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на непрежалимия ни съпруг, 
баща и дядоПродавам част 

от къща с полз- 
ваема площ 23 
м2 и двор от 83 
м2 в центъра на 
Димитровград. 
Подходящо за 
представител

ство.
Цената е 

фиксирана 
- 7000 ДМ.

СИМЕОН Б. ХРИСТОВ 
(1926-1995)

от село Дукат, Босилеградско
Поклон пред светлата Ти памет!

Съпругата Олга и семейството Богоеви
На снимката са члепо- 

димитровград 
то ловно дружество ” Внд- 
лич” Зоран Велков, Аца 
Николов, Видойко Гоцев, 
Бора Манолов, Боян Ма
нолов, Миодраг Костов и 
Богослав Басов, които не
отдавна в района на село 
Смиловци се натъкнаха на 

по-големи ” екземпляра” от тези

вете на ско-

На 11 декември 1999 година на 42 години почина 
нашата мила и непрежалима съпруга, майка и сес
тра

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
(по баща ВЕЛИНОВА) 

от Долна Лисина, живееща в Радинац 
край Смедерево

Мила наша Паце, ти много обичаше живота, но 
неизлечимата болест те изтръгна от нашите ръце. Твоята доброта и 
обич никога няма да забравим и вечно ще скърбим за теб.

На 20 януари 2000 година (четвъртък) в 11 часа нагробищата 
Радинац ще дадем 40-дневен помен на скъпата ни покойница. Каним 
роднини и приятели да присъстват на панихидата.

глутница от 5 вълка и успяха да застрелят два
хищници, чинто глави са изпратили в Белград. 1

От горското стопанство димитровградчаните трябва да получат паграда от 1000 , допълнителни <
динара (по 500 динара се получава за всеки убит вълк). От ловното дружество [ информации 
"Видлич” те също ще получат награда - безплатно едногодишно разрешение за

За

в
звънете на тел. 
(018) 334 - 568.лов.

Б. Д. *.
Опечалени: съпруг Раде, дъщери Сузана и Сандра, брат Славко

тра Миряна със семействата си
и сес-

ТЪЖЕН ПОМЕН
Водоравно: 2. Граблива птица. 7. 

Италиански футболен отбор. 11. Пъ
рвенец (син). 13. Наука за расте
нията. 15. Третата и първата гласна в 
азбуката. 17. Лекарство. 19. Група пр- 

обучения за студенти (мн. 
ч.). 21. Свещен бик у древните 
тяни. 23. Разтопена маса от вулка- 

24. Безсмислено

На 30 декември 1999 година се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила майка, 
свекърва и баба

|Л1$141312II

БАСКА СТОИЛКОВА 
(1935- 1999) 

учителка в пенсия от Босилеград
На тоя ден в 11 часа ще посетим вечния й дом, ще го окичим с цветя 

със сълзи. Каним роднини, близки и приятели да ни при-

211
17IК17

актически
25егип- 24232221

и залеем 
дружат.

Вечно скръбящи: синово Валори и Живко, снаха Драганка и внуци

2Янични изригвания, 
упорство. 26. Сухи цевички от тесто, 

сварени. 28. Град в Япония. 
29. Италиански футболен отбор. 30.

272А

зоядат се -V

33Представител на древното племе ав
ари. 31. Герой от италианския сериен 
филм "Октопод". 33. Название (син.). 
34. Езеро в Северна Америка. 36. Кон 
(поет.). 37. Просто земеделско оръ
дие за оране. 39. Английско съкра
щение за САЩ. 41. 1 и 30 буква на 
азбуката. 42. Съд за вода. 44. Авторът 
на "Илиада". 46. Река в Африка. 48. 
Вид папагал. 49. Ехо, ек (син.). 50.

3433 На 18 декември 1999 година се навърши една година от смъртта32
31

на414037 НИКОЛА ДИМИТРОВ, агроном от Димитровград
смърт остави в дълбока печал,

зк37зл
вечноПреждевременната 

скърбящи и неутешими най-близките му.
43444342

Опечаленото семействозо ж■Уй

На 30 декември 1999 година се навършва поло- 
година от смъртта на нашата мила

КРУНА (ГОГОВА) МИЦОВА 
от с. Долна Лисина

;:=ГГмГ“”гя“ —,-пгг^
1 И 11 буква «а азбуката. 27. Язва ^^^дивя 15. Мак. 16. 
(син.). 28. Вид житно растение. . ор , Ри.20. Ии. 21. Сипана. 22.
Река в Източна Азия. 31. По го* ' и' 23. Дунав. 24. Тил. 26. До. 27.
сестра. 32. Град а ; Каси. 28. Атол 31. Бараки. 33. Ори-
мобилно състезание. 38. Название Боа 39, р„3ум. 40.

Деляне на твърди или течни тела с Г 42Тахити. 44. Али. 45. Анод. 46.

механическа сили 14. Пространство рт ш азбуката. 47. "Роки". 47. Ария.
Посеяване (мн. ч.). 16. «• ' >

Марка руски самолети.

вин
Столицата на Естония.

Отвесно: 1. Вид колбас. 3. Река в 
Сибир. 4. Пойна птица. 5. Дряма от 
Шекспир. 6. Канал между Англия и 
Франция. 7. Рудник (син.). 8. Ирена 
(гальовно). 9. Град в Гърция. 10. Ав- 
тозняк зя Ниш. 12. Апарат за ряз-

Времето минава, но никога няма да заличи спо
мените за твоя мил лик.

Панихидата ще се състои на 25 декември в п
долнолисинските гробища. Каним роднини, съседичаса на 

приятели да присъстват.
о— тРро.: егет.ггда

земя за оране и 
Изгубване на способността да се ст-

24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.
'5
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3

■в*/! гЬ01С |рпцом 
МщI ОСВ® иЕ Ш 
#»о Ш9 «В Г

тч 8 «и ' !.'
осг НОВЕ ГОДИНЕщ 0п Ссдимо вечер с бябуту, поняпекли смо кюмбето, егреяли смо от 

некой вилджяи, пя кигя гьлну три-четири пути, бябятя! сливовуту по 
рязвързя йезик:

- Ай де Мянчо, иду добри дни, дяй дя се догояоримо кико че
'Щ^Ъ:

гьи

пречекямо-
- Ако су това добри дни, я не знам койи су лоши; Не видиш ли 

с месеци путуйе нейде, никяко дя дойде 
... Синове и сняйе, черкье и зетове не прячяю никякви

чч пензийкятя изтънели, я и

У/ ия време
аброве, а за царице или нещо друго и дя не оратим-

- Айде, ай де, кво кукумявчиш, я оратим зя Нову годии, а ти си 
ватил да редиш кико жена на гробища!

- За кою нову годин орятиш?
- Кико за кою? Па за туя що цел свет гьу чека!

имаше само йедна Нова

€ 1„и ‘V/-и <

е:
- Е, бябо, говя нейе оиовя време кигя

Ся требе дя зняйеш, имя прявослявня, имя кятоличкя, имя* годин.
Стяря Новя годин, пя овяя белосветскя-

- Зняйеш ти убяво зя кою говорим. Зя туя що цел век смо гьу

 ̂;>-■ *"

чекяли и изпрячяли-
- Зням я, ямя не зням немя ли децятя дя се изтресу йоще зя Свети 

Николу, пя после дя чекимо нябърже и онуя що дооди преди първи 
януяри, пя после и ня първи, я .може и Стяруту нову годин дя 
дочекамо..

- Пя ти кико кяжеш че ни требу три-четри неделье дя от- 
прязнуйемо Новсте године'

- Мя не се плашим я и два-три месеця дя оптразнуйемо, доста 
смо се наработили и нятегльили. Само се питам с кво дя гьи 
празнуйемо: йедно прасенце йе малко, а овцете затримо по-.\яни, 
немямо ягнешко. Пя еве и със зейтин смо тьнкьи, я и шикьерят

1 . В новото хилядолетие влизаме 
с вестник "Братство"

Миодраг СТОЯНОВИЧ

недоегидза-
- Е ти поче кико оногова циганина кига йе орятил ня цигянкуту 

"Да имамо брашно, ко що немямо мяс тя дя няпраимо баницу-” Я 
мислим дека мясчицу имамо доста, .мляли су нека се омясте малко. 
А после, знаю децата дека смо недъгави и езе кига су дошли у 
задньет* годи не, не дооде с празне рукье. Е\ем, дяй дя видимо кво 
я и ти можемо дя поприготвимо_

- Кво можемо?! Я и ти вечимка нищо не можемо!
- Не се завутуй! Значи прасето йоще са можеш да закольеш, па 

че га турилго у замързивачат. Я не знам дя узнеш ли йедну дзвиску 
от бай Маноля и с ню дя се расттраиш док ига дойду децата! Моя 
грижа че буду пилушкьете зя сутгу и че подквасил1 кьисало млеко 
дя има, децата се утепаю на ньега, а има и върчва сиренце_ Даде 
Бог, га се кравята отели, горе-доле, ко що видиш че епетлямо-

- Тека йе! Че спетлямо, станумо майсгорйе зя спет.иованье! Не 
видиш ли дека не оратимо вечилжа кико прави домакьинье, кико 
йедно време кига се разпищольейемо-

- Айде, айде, имало йе добро, ама йе имало и лоше, Р >ще 
по-лоше..

шопизми
*Гърбнна да има - самар че се найде. 
*На лоше - маана нема.
*3а енрома човек - тавра не е.
*Ка те удари горньият праг -че видиш 

долньият.

ЮБИЛЯР
ГТ

Миодраг
СТОЯНОВИЧ - Я бре, бабо, не знам защо свикомо да оратимо "имало йе и 

по-лоше". Очу да оратимо за добро!
- Епа орати! Помним те, бре Манчо, кя се развъртиш ко ала кигя 

наближи добър дън, не може да те съпрем. Те това праиш, те онова 
чиш 1Ш, ногу не подвиваш»

- Е, беше нашето! Са бабо некико смо се свили- Па и тейе

Матея Андонов

АСЕН
рисува: БДтшгров ШТЬ^уТЩ

ЛУЛОГО

Новогодишен блян Нове године, млого празници..
- Нине, Манчо, че си карамо по старото: че чекамо Първи 

януари... А ако надойду гоейе, е тъгай че решавамо с ньи зайедно. 
Онм су млади, че кажу кво оче и кико да га напраимо.

- Щом смо седли с вилджанье у рукье да га решавамо, тъгай че 
га решимо!

- Ещо, да не те йе жал за сливовуту?
- Па жал ме йе, еве видиш дека от жал не могу да гьу гледам! - 

и вати та

к ■Е>Ай Асене, )сЛ<&<уI иселш аа тиусе са “ 
тЛ през Н&&А-7Л 2.000 :Д1 ■ЩТУ \1’»

0

гьгчну цел вилджан, ама мангушията ем жешка, ем
лютъчка, та истина ми изкара сълзе на очи./ - А тека, дедо, са че ни буде!

- Че ни буде па, кига не ни йе будело!сг ' . с
;а излиза на 14 „нуори. у;
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